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| 188५ । 
| आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावलिः। | --- 

। सत्यापाढविरचितं श्रोतसूतरं 
गोषीनाथभदटविराचितज्योत्नाव्याख्यासमेतम् । 

तत्र 

सप्तमाषटमपर्दयात्मकः भरथमो भागः 

एत्पुस्तकं 
| वे० शा० सं० रा० रा० काशीनाथज्ञाखी आगाशे 

इत्येतैः संशोधितम् । 
तच 

हारि नारायण आपे ^ 
॥ इत्येतैः (६8८ 

पृण्वाख्यपकतगे ` , 

~ आनन्दाश्रममुद्रणाख्ये 
आयसाक्षरमु्पित्वा 

प्रकाशितम् । 

कालिवाहमदाकाब्दाः १८३० 
॥ चित्तान्दाः १९०८ 
1 

॥ ^ र न्त्र ( शरस्य पर्वेऽधिकारा रानसाप्रनानुषरिणु, डक (ग 





॥॥ ॥ ॐ तत्सद्व्मणे नमः 1 

 सत्यापाढविरचितं शरोतसुचरं । 
४ गोपीनाथभट्ृरतज्योत्ाव्पार्ासमेतम् । 

= जय प््तमप्रभनप्रारम्मः । 

ततर प्रथमः पटः | 

बात््स्यात्पतरौ कपोटुगरं सस्याऽऽगतै षुन्बिहु 
षटऽऽङुधितमाप्यपब्रभमटं सेषत्छितं पर्वरम् । 
अन्योन्यं शिवयोस्ततः घवदने युक्त हयभूतां तयो. 
रिति येन विनोद्ितै प्र मगवान्बर्॑ो गनास्योऽवतु ॥ १ ॥ + 
विदयामहागणपतिं देवं ् यारीश्वरं तथा । ष 
योगेश्वरं च वादेक रश्योनारयणौ रविम् ॥ २॥ 

न सुत्याषादं मुनिरेष्ठ नतिरूपशिरोरहय् ४, 
गुह माताितरौ नवेदा यथामति ॥ ६॥ 
भोकोषहनन कुतृकादरोपीनायेन षीमता ॥ ~ ---~ः 
परच्ापदिन रतत पूं ् यार्पायते मया ॥ ४ ॥ 
त्रां मया तर्हि मन्दशक्तिना । 
तप्राबडभ्बो मम तु पर गनत गुरसटतिः ॥ 4 ॥ 

सर्मकामोऽपनटोपः। 
काम्यन्तेते कामा इष्टानि प्म कामा येन प्ताध्याः प्त स्ैकामोऽश्नि्मः। ते च 

कामाः स्वप्नापरशुहिरण्याद्यः । णवं क्रिन्तरपाध्या अन्येऽपि टोकन्याता्म्- 
कमग्यवहितविप्ङृषट्ान भुवनज्ञाने सूर्ये पंयमादिलयादिपातज्ञपूतरनोधितयोगघारेणा- 
पथनकपुवनन्ञानमपि सवैशढदेन प्राहम् । प्रमोत्यधिकरणोपूतकपर्यावाची, स्तोमः 
शब्दः । स॒ चात्र ठक्तणया ततंबद्धयज्ञायज्ञियारूयसतोघ्रविशेषकरणकसतृततिपरो 
ज्ञेयः । जननः स्तोमः पतुतिर्यसिन्पोऽध्चिषटोमः । योगरूढं षदम् । अन्निसतुतिपिपाद- 
केन् धत्तायत्तियनामङञेन स्तोत्रेण संवा परमापिर्यश्य पोऽगरिष्ठोम इति निष्डृशेऽि- 

५५ 



1 सत्यापाठविरवितं श्रौतसूत्र [ भपतमपरभ-- 

ोमशमदरा्ैः । अग्निष्टोमस्य पकामते शरूयते शाखामतरम्-- "पक वा अन्ये 
यत्ताः काभायाऽऽद्ियने पवमयोऽभिटोमः "१ इति । आदिन्ते क्रियन्त इस्यमैः 
काम्प एव फटवत्ा जैमिनीयैः स्मिता । न वा्मच्छालायामनिष्टोमस्य फ शूयते । 
नच तलिन्नपतति कथनित्याकाङ्ाप्रकरणपुरेति । तथा च तेन वन्ते वपन्ते यनेत 
तस्व नाुप्कान्तगोदशपणमाप्तोराहार कत्यादि हं न व्यास्यातुं युक्तमिति फलमेव 
बद्वा पुरुषः प्रकत इति तदी वक्तुं युक्तम् । ननु पतकाभोऽग्निषटोम 
इति वाक्वस्य फठतावनोमूताजिषोमत्रिषायकतवत्करप्य यजमाननिष्टतवदेतदवाकंप 
याजमानपूतर एव पठितव्पमिति चेतत । प्राध्यपानाका्ज्ानिवृतौ पत्पतिपेतिक्- 
ज्यताका्ोदयेन तदर्थं साध्यप्ताधनाकङ्जानिकपकष्याऽऽप्तयैनारिप्रयोगर्तेतिकर" 
वयताविधानासृषमेव पवकापरऽ्निटोम इति वाकयपाठ्य युक्तलात् । ननयेकलमै वा 

यज्ञाः कामायाऽऽदह्िवने प्वेमपो ्ये(तिष्टोम) हृत्यपि श्रूपते । ततश्च त्रिवृ. 
: पदेश एकविरशः। एतानि वाव तानि उयोतीर्षि । य एतस्य स्तोमा 

इत्यनया शर्या स्तो पचतृष्टयवससु कमपु शक्त्यवगमाद्ऽयापकं ध पर्लज्य किमर्थं 
ग्याप्यपधिदेशः कृत इति वेक्ञ । उतक्ययेन पठङाभो यमेत, परोडशिना वीधकामो 
यने, अतिरात्रेण प्रनाकामो यनेते्यादिमिः श्ुतिभिर्ध्यारिु स्तोमचतुटयवत्पु 
अग्निषटोमगुणविकिषु कमपु निपतफलश्रुकणणकर्रप्ताया बाधितेन ज्योतिशेमश- 
गेनागरि्ोसैव मणात् । नच 7 8पतिषटोमेन सगकामो यंनते,-धवुनप्यशनिषटो 
मस्य अरणे जपोतिनरटमिशब्देनासिविति वाद्यम् । एकस वा अन्ये यज्ञ] इति पकाः 
मृह्निपपनादकतिविरोषापरपा तथा ककतुपशक्यत्वात् । उक्धादिपरलमपि वफुम- 

शक्यम् । तेष्वपि घ्वतच्फटश्रवणात् । मच ज्योतिष्टोमेन स्वगैकामो यतेवा 
दः कावकाश इति शङ्चम् । भत्यज्नि्टोमरिष्ववकारातेमवात् । विश्निति तु , 
फटसयश्रवणात्ठमन्तरेण विधिश्ते ु पपततरवदधं फठे कस्पथितम्ये पर्ीभिहमितत्वेन 
सर्गी एव कलितो जैमिनिना प्र स्वः स्यातपर्वन्मयविशेटतवादिति सूत्रेण। 
षाथ येकं फं प सैः ्यातस्ानपरवुरपासति अविशिष्टत्वारिति । 

यन्न दुःलेन पिमित नच ग्रलमनन्तरम् | 
अभिद्यपोपनीतं च तत्पु स्वःप्दाश्वदम् ॥ 

इति मनप्रतिपाद्वितनिरतिशयपलनिशेषात्मघ्वरगस्यभिमततेन पिरिषतुद्यलादि- 
तयः सगत दुःतानुपक्तति कत्वा तवमिमतं पशाद दुःखानुषक्तमं चेति 
केचिदेव प्रायन्े । स्वीपुषे तु बहवः प्राथयन्त इति पूर्वत्राभः । प्रल्याचेति 
तीये सूम् । तस्याः प्रतीयते निरतिशयपुलसेना। र्यते पर्वरिति प्रत्ययत्त- 
समा हेतोरितयपैः । तथा चानं नि्गितोऽपैः-- दुःखाननुष्तसापिकरणसणधतान- 



५ 

प्रण पटः ] गोषीनाथमद्रकृतज्योत्घनाव्यास्यासमेतम् । ५५१ 

पिकरणनिरतिश्षयमुातमस्गत्य परवपुरषाभिमततेन सवौमिपितत्वेन च प्र एष 
फलेन प्रिकरप्थत इति । परतयवायपरिदहारस्तु सवीमिितोऽपि प्रल्यवावपक्षया 
कियताऽपि विलम्बेन हूरयमागच्छति । स्वैः क्यचितपुरषस्यामिनतः कस्यभिन्ना- 
भिमत इत्ये वशेषोऽ नालि कितु प्षैपुतपाभिमत प्तेलयतो मत्यविशिष्ट इति 
पुत्रेण सूत्रा - देकं फठं तत स्वः स्यात्तर्वानतर्षपरुपानरयविशिटरादति । 

यन्न दु खन पमिन्नं नच ग्रलणनन्तरम् । 
अभिडापोपनीतं च तत्ुलं स्वःपदास्तदम् ॥ 

हति शचनप्रतिपादितपुसविगपमय््गप्य मूयोमिपितलात्तवाभिमततवास्तुकरत्वाच 
सम एव फलेन कट्प्यते। प्रयतायप्रिहार्य पवौ भिटपिततवेऽपि वुष्करणेन 
तस्य फरत्यै न करप्यत इति । प्रययाल्तीयते निरतिशयघुलतवेन प्तीयत एति, 
भ्रलयप्तकमाश्च हेतोः स्वग एष फरुतवेन करप्यत इति प्र्य्चेति द्वितीयसूघरा्ैः । 
अतः प्र फं न मति । एतदुःखनिवृत्तिरमि फं न मवति दुष्करत्वात् । ततस्तु. 
सुकरज्ञान सुखमेव परं फलं, तच्च(नतिशयत्थेन स्वगीरूपमिति- दरष्टयम् 1 अथं 

यश्चतुधयाय तृतीवपादे वतते । निभ्नयप्तफककस्वै तु अ्निटोमोकष्याि धार्म 
करमििधेयपतमिचयतेनाऽऽचुण पदात् । नियतकपमानविषथं वैतत् । तः 
ज्ञानद्वारा परक्ष्वियन्यदरेतत् | य एवं विदवानसिष्टोमेन यजते प्रजाताः प्रना जनयति 

पलना यृहातीत्ययैवादेन फटकदपनाऽि प्षाच्छूषमणि श्रैति क्ठे पततिन 

युक्ता । रात्रिर छतन्ने करमणि तु परतितिष्ठन्ति ह वै य॒ एता रात्रीरपयन्तोचत्र 
किष्युदेशे फाश्रवणात्फटमन्तेण विधिेरनुपप्तेरवदथ फे कल्पयितव्य 

माादेकं प्रतिष्ठाय फटयमुक्तम् । विशनिदयिकरणन्ययिनाहुपस्थतस्र्गकसपने 
सस्य परतपतचन्धकसमने गौरवाद्यैवादेपस्पितप्यव ्रङृतफरत्वकसपने, छाव्वात् । 
एतदुक्तं ओमिनिना-क्रतो फडार्थवादमङ्गवत्का््णाजिनिः । फलमन्रियो निर्दशदध्रुती 
हयुमान स्यात् । अङ्गु श्ुतिः परापलादिति । कतौ रातिर परतितिष्ठन्ति ह वै य 
एता रातीरषयन्तीति फटषुतिः । यस्य पर्णमयी जुहूपैवति न ११५ छोकः गृणो- 
तीति प्तादावङ्ग इव फटार्थवादं काप्णीनिनिराचर्यो मन्यत इति; प्रपमपूतार्थः | 
भत्रेय मानार्थ प्रतितिष्ठन्ति हतैः य एत सूत्रीरुपयन्तीति पतैः प्रतिष्ठाया 
निदशास्तिषठिव फलम् । अष्तौ, अपरवद्रिऽपि कैश्रवणे प्ति हि अटुपने 
कर्य स्गीदिरूपं फठं स्यात् । प्रृते तु प्रति्ठस्पफढश्रवणमेवासति । अतो नात्र 
सः फटलेन करप्यत इति मनयते ! राजरिशन्देतन जोर्तरगरायुरित्यादिवाक्पोत्वा- 

१, ग, फकभर" | 



५५२ रयादावविरचितं भौतयतै- ` [ ७ पपपपरभे-- 

दविताि सौति कर्मणुच्यने । तपः कमुराषः प्रमिति द्विीयपू्रापः-4 
जेय यतिः फति परा्पलाद्ान षान जङकतिपविणी था शरुतिः 
फरभरतिर्ाव एवेति काष्णानिमयात्रेययोरुमयोरमि मते तुरयमेवेति हृतीयसूत्ाथः ॥ 
इदमविकरण चतषीप्यये तृतीयपादे धते । तालाच्छूयमाणन्नोत्फलातदित रात्रिः 

पश्र आ्थादिकफषकस्यनम् । भक्तेषु कश्रकणे कमिषातग्रवणे विनाऽ 
एष । तथाच पूप्रम्-पतमतते क्रतावर्ं श्रूयमाणं यनमानः कामयते तपा 
नित्येषु यज्गिपु यानि तु कामयतिः श्रावयति पषाऽऽमरारस्पोरधवताया 
नैवैषतायां चार्धवादा इतरे तथाऽन्येषु यजञङ्ञेु परीषवती करोति प्रजयैवैनं 
पिः पुरीष्वनों करेति यष्पे मिनोति पवस्य ठोकस्य भर्त्या इष सोत 
सेति शालामाच्छिनततोषमेबोनं यनमानि दधाती । जेमिनिरपि तुपौध्यये तृतीय 
पादे द्रम्यते्कारकर्मूु पराधत्वातकटश्चतिर्थमादः स्युतपतेश्वाततपषानत्वदविति | 
सत्र द्रव्ये फश्चति्यस्य पर्णमयी जुह्वति न पा१५ छोक५ शुणोतीलषमाचा | 
पकरि फरशुतियदाङ् चकषरेव आतृमयस्य वृध देवमाया । कमणि फटश्ुनिध- 
सयाजानूवाजा इज्यन्ते वैव तयज्ञाय क्रिथते व्मयनमानयिलयेवमाचा | भत्र कर्म 
पं त्वकमपर द्रव्यम् 4 तेतकारक्मणः धयकंकीतिनात् । एवे च कमिषोतुयेष 
शयते ताम्दवेच्छविषयाणि कामपित्यानि नान्यानीति । द्रन्ये तैकरिऽपकमणि च 
फध्तिर्थवदः स्यतं पराथीलात्कतव्तवादिति पूरूत्ाः । उलततः) यसय पर्ष 
मवी सह वतीलादिवतदवक्यनेधितपणैमयतवादिला लतः । ̀  अतसरषानत्वत्तच्छ- 
ब्देन पुरुष उध्यते। प्र एव प्रषाने यत्र प्ता तत्प्रधाना न तल्यमषानाऽततषन। 
कस्या मावते तप्मातपरुपरधानतामावादिदर्षः । तेनापत्कितुपरपानत्वं विद्ध 
भति 1 तस्षानलं तदयतवं तस्वामावादिति निगरितोऽपै इति द्विोयपूत्राै, | 
अपात: कत्यपुरपा्यो क्षपित पूते पमे पततकतवपषदपूमिता -कतुपयुक्तिः 
पिद्धयेन विचारिता, इदानीं चरमोपत्तूर्ा्यपदसनिता भ्रयुकति्विवा् इति पादी. 
सलमान च नोध्यमित पतोमके करणि ्रिभिनोममिराचावो न्पहरति क 
कामोऽनि्मः, य्य भ्रत्य सोमेन यजेत ज्योतिष्टोमे मरागशनोमीयादिति'। 
ज्योति भगञ्ीपोमीयादिल्यत्र उपोतिष्टोभशब्दः साधारण एत्र॒विरोषामावात् । 
केषं वाजपेये तरिवृत्प्चरशः पतदश एकविरराः । एतानि वाव तानि-ज्योतिररव । 

` च॑ एतस्य स्तोमा इतिश्तितिद्धस्तोमचतुषटयपताध्यतवामविन उयोतिष्टोमलामाबातक 
` चोनुवदिकमचाणामिवाऽऽपरदेकपतपेदीयमश्राणामपि परागञ्लीपोमोयादुपाुत्वनियभ- 
` श्रतिः पेभवतीति वेतत भरहृतिषतेन वचनेनोवारप्वनिषमे पिदधे वायवे परृतिवरह 

9, ग, तेति ज्केः। 



ण्परः } : गोपीनाधमहकृत्तज्योत््न्यार्यासमेतम् ॥ ५५१ 

कृतिः कर्वपेतिन्ययेैव तातिप्ेमवात् । नचैवमसिषटोमशव्द एवात्र अयोक्त्यः । 
उक्थ्यादिषु तु कापेय इवोपा्चुलनियमः प्रेतेति वाच्यम् । उक्थ्यादीनां चतु 
णोमपि तत्ततकतूिषेप्रकृतिलवमल्तीति ज्ञापनाच्ज्योतिशोमथंो पादानार्जयोतिषटोम" 
रन्देनाप्यागूरणकीन्यत्तिपादुनापैलात् । भग्नो मवदुक्ध्यादौनां नित्यावमपि 
पवतीतिज्ञापनार्थत्वाचच । ज्पोतिष्टोमशब्दरः सतोमनतुषटयवत्कमेपर इत्युक्तमेव । अभ्नि. 
छोमशाब्दः पे्याविरेषपरः । पोमरशब्दरोऽत्र ठताविदषपरो नतु चन्द्रादिष्रः 1 तख 
रतेऽनुषथोगत् । जन्यपा दरम्याकाद्सानिवृत्तिम स्यात् । सोमशब्दवाच्यदरम्धवि 
शेषस्य मतवर्थलक्षणया यागविशेपणत्वम् । तेथ।चायमर्पो मवति पोमवता गिन 
भावभेदिति । एतेनोद्धिदाद्विवयागनामचेयत्वै॑निरक्तं जेयम् । तत्र श्यामटाऽम्डा च 
निषन्ा क्षीरिणी स्वनि म्ला ष्मा षमनी वहो सोमाया छागभोजनमिति 
भाधुरदतः पोमघठरूपमवगन्तव्यम् । प्त च पुष्यः पर्वतनः पोमस्येव मौ नवतस्य 
भक्ष इति लिङ्गात् । मूनवता भूनवतो हीति बौधायनेनाध्वयपोमविक्रयिणोः प्रशन 
परतिवचनयोरेव तथोक्ततवा्च । अमाव इतरः | मूनवच्छ्दरः परवैतवानी । सोमामवि 
पूतीकानमिपृणुयादित्यादिः भ्रतिनिषिर््ाह्यः । प्रतिनिधावमि गुल्यश्द एव प्रवति । 
पराकतासतवेव मन्राणां शदः प्रतिनिषिष्वपीलयाश्नलायनोक्तेः । आश्नानादशब्दखमपा, 
, वचितरस्य स्यात् । ताद्य तरर स्पात्करिरविशिषटत्वात् । उक्तं च- तरम 
स्येति प्रतिनिधौ चाविकारमाभ्िलैव मखः प्रयोक्तवय-इति प्रथमूत्रायैः । मान्ना- 
ना्तोमामवि पूतीकानभिपूणुथादितिभतिनिवेराक्नानात् । इतरस्य, प्रतिनिषेरित* 
र्य मृख्यस्येति यावत् । प्रतिनिधौ गृहंतिऽपि ` अमाव।च | अशब्दत्व प्रतिनिषौ न 
विद्यते शब्दो गुरूषदरनयवाचकः शब्दो यत्र. सोमशब्दः प्रतिनिषित्तप्य मावश्त्तं 
तत्स्यतमतिनिभिभूतदरनये पुरदरव्यशब्दभदृत्त् भवतीति द्वितीयपूरारथः 1 इदं पू. 
सृश्पोपरि पू्पपू्म् 1 प्र एर पुरुपध्य योऽधैः प एवापः प्रयोजने यस्य प 
तदै ्रतिनिधिस्त्य मावस्ततवं तस्मात्| प्रतिनिधेषतादथ्पात्मतिनिषिस्पं रम्यै तदारूपं 
तेवाऽऽसूया पस्य तत्तारुभं तनामकम स्यात् । सकरिरविशि्टतात्रिततुर्पतवाये 
-तेकारा पुरुदरवयस्य त एवास्येयेषे च तुर्यपत॑सकारत्वम् । प्रतिनिधिना शतेऽपि 
मुयेनैव कृतं मवतीति रहस्यम् । वाशब्दः पूप्नयार्तकः । इति  तृतीयपून्रायैः ॥ 
उक्तं बषठाध्याये तृतीयपादे ततं प्करीरविशि्टलम् | अस्य प्रतिनिषेदमयस्व 
भतिनिषौ चाविकारारिति जैमिन्युकतेश्च नवमाध्याये तृतीयमपि । 1 

युगपत्कामयेत । 
पूरूमरेऽशिशोमस्य एर्वकामतोक्ता तत्रकस्िनेव प्रयोगे पर् कामाः कामयितव्या 

आहोचित््भोगभेदेगति विचरे, उच्यते--एकस्पिन्भरयोगे संहेव पवन्किमान्स्- 
१. ग. शनेः > 



पषण सत्याषाढविरवितं भौतं [७ प्मप्भे-- 

भरजापशूहिरण्यादीनीप्पितान्कामयेत | यथा पषटकामोऽनेकान्पशूनेकालिन्धवोगे काम्- 

यत एं एवानकामानकामयेत । यया वैकत्मादाजररेपणा्तहं डाया गन इलनूषधनते 

तपेन परेगेणनेकनि फढान्प्ुलचय्त एवेति मूतः । 

आहार्थक्त्वे बा \ 
वाशनदः पपे व्यायर्तयति । भैतदलति युगपत्कामयेतेति $ ताह, भहा 

कव एव| आहारः भपोगः। एक्ेकलतिन्ययोग एकेकं कामं कामयेतेति। कुतः, फठनि 

प्रषानमूलानि तद्भाति कर्मानि प्रषानतनिषौ गुणः शिष्यमाणः परतिप्रषानं विभज्यते 

दि । पटान्ते हि एकनात्या कोड्तानां बहूनामपि पूनामेकफठलमेव । नवात्र 

तषा तु तत्तकढध्व तततसवरूोणव एत्वं नतु फठलेन करोरीकारः । नहि 1) 

स्व सपं काम्यमानधवेन कामम्, तथविदूमिदिति बुद्धया यदू तनैक्या 

कोरक शक्यत इति प्रतिरषानमङ्ञवृतिुक्तैव । येकत्य कर्मणोऽनेकफढता 

देति तदप्यौकानिकमेष । प्रको सेषं फलानां स्वतश्रतेनाऽऽनुपङ्गिकफटस्य 

इष्टतो दानासंमवात्। चतुषीपवये तृतीयपादे तश्र वऽबिेषात्। चोगि * 

सल्ययोमादिति ूतराम्पं भमिनिनाऽपि एवमेष सिद्धान्तम् । सूताय त्र प्रव" 
कामि कमणि अविशेषातकमतवाविरोषात्पै कामा मपि युगपत्स्युरिति पूषूायैः । 
उततरू्र्ु य्य यसिन्कामेऽभिदयप्य ताह शस्यस्य कामेव वोगिनप्मोगे 

णानुष्नन पिद्धि्ैु पवैषामथीनां युगपत् । पवोलत्ताषभोगिलासपगरैतवस्योदेश्य त. 
िरयाार्थतामावात् । पर्व्दस्ेह ुर्यत्येऽपि नोह्यते स्पकषत्ाकत् 

निरपेसलात्कामशगदसयैव । ततश्च म्रहत्ववतपीवप्योदेदपरतीतिपर्यवतानार्थलामा- 

वाुरेशपिेपणलमयेति परहेकस्यतदपिवतितताज पहियेन फठलं $ एकेकसेम 
कृतम् । फरुसय प्रषानतवातकर्मणो गुणतवा्मतिपानंगुणावृचिदकतेयेि मावः | 

तेन बसन्त वसन्ते यजेत । 

वेनिषटोमन । तच्छन्दप्य रवनान्न उतपगैतः पनिहितपरामरतवात्काग्यस्य 
नियतङतानापाच तच्छब्देन पनिरितस्यपनिटोमस्य विरोप्यस्यैव परामर्शो नतु 
पर्कामविद्धषणस्यापि परामशः । नहि कामनाया वकतन्त ए जननमिति नियमः। 
तेनाथ पर्यवस्यति | व्न्तप्रहणे वन्तमात्रमेव अ्रद्यमिति । यरि पवते पव 
कषर इत्युच्यते तदा यस्यां तिथौ प्रथमः प्रयोगसतस्यमित तिथावम्या्ः कर्तन्यः 
श्वात्ता मा भूत् । वते यस्यां कष्य मिदनिषिद्धायां तिथौ यञेतेति । निललेऽप्ये- 

सस्य दपूगेमापादिवत्कटोपवन्धः प्रलेतरपः । निल्यत्य नैतस्यीतेप्तवात् † तया 

हि भूयते भायमनि भे बरास्णक्जमिक्रणवा जापते ब्रवरणपिम्यो यक्ते देवेम्बः 



शै 

इश्रन्पय्ठः] गोपीनाधंमहकृतज्योत््नाव्याख्यासमेतम् । पष् 

अजया पितृभ्य इति । ोमान्तान्यज्ञाननुकरम्य नैयमिकं 

सौमपापविन्छेदे प्रापशित्श्रवणम् | 
दवितरणकपतुनपि ति वतिषठववनं 

अनपीत्य द्विजो केदाननुत््य ११ प्रनाः। 
अनिष्टा शक्तितो तमो्षमिच्छम्तरनलयपः ॥ 

इति भकरणे प्रल्वायश्रवणं चापि नित्ये प्ाषङम् । भन्न यथपि यकतरित्पवि" 
देषेणेक्त तेयाऽप्यन्निष्टोमपे्यो ज्योतिष्टोमः सो एव । प्त एष यत्तः पश्चविधोऽ्नि- 
शोत दशेपूणमातै चतुम्यनि पृः सोमः स एष यज्ञानां पेपन्नतम इति पत 
स्थावपकतानोधकयहवुबत्रक्षणवाक्ये पोमस्येव पननतमपंरेन मुरूपयन्ततवोक्तेः । 
एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्न्पोतिष्टोमो य एतेनानिषटधाऽपान्येन यनेतेलन्र 
ज्योतिष्टोमस्य य एतेेतयभ्िष्टोमः प्रकरणाहिज्ञ। चेति पञ्चमाध्याये तृतीयपादगतपूतरो. 
क्तन्यायेन प्रपमयज्ञताज्ज्योतिषटोमोऽप्नि ठोमस्यः पतोमो निलः पवैकामोपनन्धात्का- 
सश्च । पुप्ररपसत एनेयम्निटिमतेस्य निशे । तततस्पयु सयैव प्रकृरण्वादिति 
भरषमपूत्राथः । रिङगादमि सस्िष्टोपेष्यस्यव निददशः प्रथमो यज्ञ इति विजनम् । 
इति द्वितीयः । ण्योति्ोमोऽ्निटोमकतस्पो नित्यः सैकामोपनन्धात्काम्पभ | 
तेततष्ठाध्यय द्वितीपदि तदैतद्ाक्णस्य सोमविदाप्रनमृणव्क्येन पैपोगादिति 
सुतेण काम्यते पू्प्ीकृय ततरैवभेतस्तवािलयलमेयेति प्ाभितं मीमापकैः । पूता 
येतु सोमश्च विदा च प्रना च एतेषां प्तमाहारः पोमविद्याप्रनम् । एतहपतोमविध्।* 
भने जायमानो ३ बाह्मण इत्यृणवाक्येन प॑योगात्ललु पोपवरियाभ्रनं ब्ह्मणस्येवाऽ5- 
व्यकमिंति मन्यत नैतद्युक्तं विधिवकयेष्वनिेषश्रगणादिति। तया च ब्राहमणद्रहणस्यः 

सजिवैहवोपरक्तणायैता पिद्धा भवतीति । प्रकारन्तमाकर द्वयम् । पंस्याचतुष्ट 

येतु काम्पमेव | पशुकाम उक्षयं गृहीयात्, पोढशिना व्ैकामः सुवोत, भति- 
रत्ने प्रनाकामे यायत्, पकम ऽघोयौमेण यायेदिति ग्रकृ्तयोतिष्ोमोभ्निष्टो. 
मश्रितपंस्याचतुष्टपस्य फोपचन्पो यतः | भरङता्निहोत्रहोमभ्रित्ये्र दधः । 

संस्याचतु्ट पस्य केवछकाम्यत्वेऽपि ज्ञापकबष्ानिल्यत्वमापे । तच प्रगिवोक्तम् । भत्र 
मीमांसका अग्निष्टोमस्य एव प्रथमः प्रयोज्यः । य एतेनानिद्रेति श्रुतेः । अतिरात्रष्य 
भ्रपमयत्त्वपतेऽपि नमिषटोतं विना करलन्तररम्भः । पोभपू्ाषनि स्म्ि्ेम एव 
सर्वषां पूर्वो नातिरात् इति प्राहुः । उकेध्यः पोडश्यतिरापरऽपोरयामशचेयञ्शेमस्व 
गुणविकार् भवन्तीति वक्ष्मागपूत्रादभिोमतवमुक्धयदरिु नतुष्वपि अभ्निशेमवदुः 
क्ष्याद्योऽपि परकृत एेत्याचायेमतमेतदिति ज्ञायते । तेन प्योतिरुकथयादौन्विना 

१, ग. माभि" । 



५५६ सत्याषाढाधिरावितं श्रोतसू्र . , { पपर 

कृतिभूता उकध्पादयो न मनन्ति । प्रथमयजञतवं हु पुरुयाभिट मत्यैव । वचनादवि- 
राक्चस्यापि | न तृकथ्यादीनामसिषटो मातिर तरपू्मावितवमिति । उच्तरमावित्वं चश्च, 
ष्टोम एव नािरातरादिति ज्ञेयम् । भधिष्टेपोऽल्नि्टोम उक्थ्यः पोडशी वानपेयो$- 
तिरत्ोऽो्यम इति प्त सोमयन्ञ््या इति गौतमेन तसकारमध्ये गणनात्, ष्टा 
स्वारिशत्त्करैः पषकृतो ब्रह्मणः सायुज्यमासोतीति वचनात् , जकरणे प्रत्यवायश्रव- 
णाच पापि सोमयन्त्या नित्या इति केचितप्रा्टुः । जसतिन्दूतरे योगविमागः - 
कार्थः। तेन वत्त इलयेकं सूत्रम् । यनतेतयुत्तरतादपटृष्यतेऽत्र । तेन नियेनाभनि* ( 

्टोमेन वन्ते यजेतेति तदथः । वहन्ते येतेति भिन्न पत्रम् । जछिन्पूत्र पूतन 
ततं पूत्रमा्ृष्पते । तेन नियेननि्टोमेन वो भरो यनेगलयर्पो भवति । पृ" 
त्रेण निस्य सङ्ृपरयोगो वरन्ते क्ैम्यत्वेन विधीयते । उत्तूत्रेणाभ्यापो विषी- ' 
यते । जम्यापस्यावषेरमावायावजीवत्वर्थत् । जभ्यातस्यानित्यतते लिङ्गमप्यत्ि- 
अपुनकै्ोऽप्य सोभपीषो मवतीति । अथवा तेनेत्येन नित्योऽभनि्टोमः पराप्यते ॥ ततर 
च पाम्पोपो वन्तः कष्टो विधीयते ।* अन्यतर तु कृत्स्नोदगयनात्मकः । तदुक्तं 
ठनदोगैउदृगयन'जापूपैमाणपते पुण्यदे यत्तकारोऽनदिश इति + भयमेवानि्-" 
कालानामपि काठः 1'पोमपूवीयानि परमिन -यक्षयकाण भादषानो नु न नक्रं पू 
पिलेकेयामियेततम॒ विहिते नहुधा भिमतिपत्तयः । ततर केचिदाहुः-प्रकरण।दधानका- 
लप्ैव बाय, सोमस्य वत्तकारत तु नैव ऋध्यत इति । अन्ये तु सोमस्यापि य 
तमपि न पूसैत् । तवाचेभयकायवाप इयाहुः । १२ तु उदगयन आपूर्यमाण 
प्याहे यज्तका्ोऽनादेश इति च्छन्दोगपूतक्तोदग पनानाधेन पोमामितमिरूपकाला. 
म्तएिधानं सोमपूर्ाषने । सोमे वूरगयनमदे्यत एवाः अपे तु यवेन यतः 
उपनमेदिति पैकाछानादर उक्त इति मारदवनपूतरतकाठचाप उमयतरेति प्रदहः । 
सोमेन य्षयमाणोऽग्रनाणास्ये यानि कमणि क श्यामि यैश्ामययिकृत इति 
सोमपानं करस्य पवमनिष्टयनते ते प्रबन्धेन सोमरम्मो यदि न नायते तदा 
होमारममषनतमारम्मषभरदिता गुप्ययं ट्वी होमा; कायाः । इटयरम्मोऽपि न 
भवति । पोमोत्पभिमपोणीपिऽ्वारम्मगीयां कृता पैर्ममतिटयाि क्च । 
५ तस्य नालुपकरान्तयोदशपणंपासयोराहारः । 
" . क्यामिषटोमस्यानुपक्रानयोरनारजयधोः पततोराहारः प्रयोगो नेलर्भः | तथा च 
मद्वानःन दशीकूमाताम्पामनिद्ा मेन यजेतेति । वेलानताभूरवपि रीष 
ऋतावान पोमेन् यजेतेति । नादगे--यो दरूर्णमा्नानिह्ध सतोमेन यन्ते 
स्प एायनि कर देवानामवस्यत त तोप रीपूममे्तरमा वितमेव रतम् ।' 
शालान्तरे ग्योतिष्टोम्रकरण एव दशपरयमपाम्य्िदध सोमेन यनेति या शतिः 



१० पटः ] गोपीनाथमहृक्रतम्योत््ढपाख्यासमेतम् । ५५७ 

सा दोत्तरकाठतामाजविषायिका नलङ्ग मावेधिकेति द्रष्टव्यम् । तथा च जेमि- 
निश्तु्ाध्यये तृतीयपादर उतपत्तिकाठमिषये काः स्याद्वाकंय्य तल्मधानत्वादिति 
सूमेणपुमर्माह । पएतत्पूतरा्स्तु कर्मान्तरोसत्तिाकविषिरेहे काठः स्पात्, दरी- 
ूणमा्ाम्यामितिवाक्यस्य काटपाबान्यारिति सतोमेन यक्ष्यमाण आदधानो नँ न 
नशं सूसदियेकेपामिल्येन दरँपूणेमापरम्मात््ागििानदतेन प्रतिपेषाच विकरपः। 
आश्टायनोऽपि विकर्पेवाऽऽह दरीपूगीमापरम्यामिदेटिषु चर्मस्य पिनो 
इरीपूणेमापाम्यां यथोपयन्त्यके प्रागपि सपेनैक इति । जैमिनिरपि विकल्पमृक्तवाम" 
चनादिष्टपूतवं तोमशकेषामर्येयस्यतीनकषत्रतिकतमवचनाततद्नोनानर्थङ् हि स्यदिति 
सूत्राभ्याम् ।सूतरा्यु दरीपूमततविषठा तेपेन यनेतेतिवचनातोम्ये्िपूतवेव 
स्यादिति प्राः । उततरूत्राथतु तोमोऽप्यकेषामाचा्याणां मते सोमेन यक्ष्य" 
माणोऽग्ीनाद्धाने नर्त एच्छेन नक्षत्रमिति [ऋत्]नक्षत्रा[तिक्चनातन् इष्टिप4- 

मावी सोऽपि तदन्ते(न्] मावध्रवानो निशः । तेन तदन्तवैनेय्ैः । तदन्तिने- 
छन्तत्ेष्टयुत्तरमातितयेन । इदं वचनमनरक यते मेदतो ेशवन्तत्वमिति नियमः 
त्य नानुपकरान्तयो रित्यनेन प्रकृति विना गिदतं करयति प्रदशितं मवति । यों 
स्येष्टयज्ञोऽगनि्टोमः प दशीपूणीमापारम्भं विना न भवति किमु वक्तव्यमिष्टिपशवो न 
भवन्तीति । येदान पश् न सलघ्याऽऽधानतरथं विकसपते । यस्य तुतो 
स्लत्तत्य न पोमपूपत्वमततमवारिति केचित् । मध्ये प्रायश्ि्तशुम्यां ष्यवधुनिन 
दुशपृ्मातारुमभं विना तवोरतेमेन सोमपूरलस्या्मवादितयेतमनाशयः । अन्येतु 
एताः सोमारम्नतुगुणतवादवयवधायकतवमे ति वदन्ति । पवमनेष्यन्यवहितोततरमेव 
चतु्रथां पशयोतशरेणोत्तसेरिकरणान्तं कत्वा पर्वणि पश् तचरेण कत्वा यजनीपेऽहनि 

सोमार कुर्यात् । अथवा पवमनिष्न्यवदितोततरं चतुर्दशि तम्रेण पञ्. इत्वा 
पर्वणि समारम्भ कुयात् । अप्वा चतूरदवन्रावशोरुतरेदिकरणान्तं कता 
पणय ् ेष्चऽननतरप्मेण उप्वपमेऽहन्याश्िनपशोरतेदिकरणान्त कृत्वा प~ 

ण्वाशचिननद्र तृतीये पणि पोमरम्नं कुयात् । सोमारम्माल्ममुप्लप तृष्गीमभिहोत्र 
दोशः कार्या इति प्रयोगकरमन्रयम्यवधायकस्ववादिमो सोमपीवानेऽ्ीषोमेयिण 
सवनीयेन वा सहोषालम्भलपि पले । असतिनरये ज्ञापक्र शयते । नकृतायां 
रतो किङृतिः कपित्य नियमस्तु यथा पवमनिषिपर्मातित्वपिषये न भवति तथा 

भव्ितशुपूभ्विलमिषयेऽपि नेति ज्ञेथम् । न न पोमवाचाने निच्छि्र- 
सोमपीयस्य त भवति । दरीपूमीमाहारम्म विना प्रायन्धित्तपशनरम्मापुमवात् ॥ 

नतायां प्रकृतौ विक्तिरिति नियमस्य जागरूकत्वादिति वाच्यम् । प्राय 

चित्तय सोमाुगुणसेन परोमवत्दरममेऽपि नाधकामावात् । प्यं पोषो, 

च्छायां तनिरोदुर्मावाच्च ] एतेन प्रायनित्त्ोः नायपनिकृतितवाततानास्भार्न 
५१ 



५५८ सत्याषाहाविरचितं भोतचू्रं- `. ( ऽप्तमपरनने-- 

विना तयोरारम्भातेमेन प्रायित्त्धनुष्ठाने मिना पोमापेमेनान्योन्पाश्रयपरिहा. 
र्थं कपियपल्मा्रिल् पूत सानाय्यमनन्तरं प्रायश्ित्तपश् इति केषाचिदृक्तिः 
पराता । पर्वपाऽपि तावति विच्छि्ततोमपीयस्यानाङन्यत्राल्पशोमै पतोम इति । 
बिच्छत्पोमपीपदाष उक्तो ब्रादणे-देनरा्न पुनरलृष्टपाशमेत य आहृवीयालु- 
ष्मो न वरद्िच्छिन्नो वा एतस्य सोमपीय इति। तत्र च त्रयः प्राश्चल्नयः प्रलयश्च 

इलयदौ प्राक्तेनो्ता दीक्षवेदननामपूजहमण्वादौ नाममिः पेकीर््वमाना पित्रादि 
शरिपषी तस्यां षमः प्रमितामह्ृतीयोऽगपिते नत्वातनलतृतीयः पितामहः । कुतः, 
सोमपानोधतस्याऽऽत्मनलद्विच्छरदमावात् । एतत्ते तत ये च स्वामन्िति. पितृषु 
सक्तषु निदवाति तसपरादातृतीयातुरुपातनाम न गृहुन्तीतयादौ वयक्ता तवा | तथाच 
विष्यषैलमप्यत एव निदरीनादवगन्तम्यम् । तदमर भवति यस्य पित्रादयज्ञयः पुरषाः 
सोमं न पीतवन्तः प्त पोपपीतार्थ-रेनाप्नं पडमाठमेतेति । केचित्तु दिपविच्छितत।* 
कप्यमिष्पते । यथाऽऽह कल्यायनः-वन्तेऽञिटोम द्रां पृनर्टमाडम्य 
द्विपुरुषा ,सोमपीमिन इवि प्राहुः । अन्ये तु पितुः पितामह वोमवोवा सोमपीयामाव , 
रेनदर्न आछञ्यज्यः तोऽयं त्रात्यपशुः वित्रारीनां त्रयाणामानन्तयेन पोमपीयामाव 
रेनदा्नोषाऽऽिनं धूत्रश्छाममाछमतेत्याहुः । अत्ैरप्य सोमपानामवि य देन्दापन 
उक्तः प न युक्तः । य्व प्रौ द्वावतोममी स्वां प्रदेन्कनष् पोमेन 
यञेतलग्तयमरे दवमोरपोमीषत्व एव तप्योकेः । 

प्य वेदश्च वेदी च विच्छियिते त्निूरषम् । 
सै दुर्बा्णो नाम बरहमवारषु गर्हितः ॥ 

इति त यागाष्ययनयोरुमयेरिव विच्छ दौत्यं मन्यमानाः तोममाश्रविच्छेद 
आशिनं नेच्छनित -केचित् । अक्िन्व्ने चकाराम्धां व्यक्तपगुचयावगमादुमयवि- 
च्छेद एव भवत्याश्चिनो नन्यतरमात्रविच्ेद इत्यन्ये । तदुभयमप्यपत् । आधिनं 
ूपरच्छमरालमेत यो द्गः तोषे पिपतेरिवि शरकृलाधरिम्पां पू्मततोमपाम्या 
पशवासयाततोमपानाम्पां दुर्गस्य स्ादश्यम्ेह्यश्िनविव देवतां क्तु पोमपी- 
भ्य परदानमुपनति च हुवन्वाकेयशेषः सोपपीधशिच्छरेद एवाऽऽश्िनं द्दीयति 
नाध्युयनमात्नविच्छेदेन वोमयविच्छेे । तस्मादलयप्यध्ययनपिच्छेदे सोमपीयमत्र. 
पिचञेद आशिनः कायैः । यज स्मूतिवचनं तदन्यतरविच्छेेऽपयुपपयते । अत्र प्रयेकं 
बाक्पपरित्मातिर श्रयत श्ुलनुरोषाय तरह सत्यामपि वेद्यां वेदविच्छेद् आश्विन. 
सङगः ।न। तपय ठु नौ प्णलं सते परं तु नाऽऽधिनापिकारः । कंच े दषिच्छितौ 
येकविच्छित्िरवशयमतिगी । अथापि नावं भावनी श्रदृषान्य पधुद्त्स्पोतपतति- 
इद्य व पूतरकाररपिकारोकतेः। नहि कैद एत्व ब्राहमणं सुं मन्तीति । 



१प्रपटढः ] ५ गोपीनांथमदृक्ृतज्यत्म्राग्णस्यासमेतेम् । ५५९ 

सर्वथाऽपि न दुत क्षणमाघरस्याऽऽभ्िनोऽमिधौयते । तपाच पो पपीषविच्छेद एवाऽऽ" 
धिनः । बेदविच्छे समत प्रायभितत क्न्य प्रथमयज्ञे प्रवयति । यतु बौषायनवच 
नम्--ओप।सनं वा धारयमाभो मवदीति तद ह्ण्यनिवृत्िपरं नत्वाश्िननिपेधपरं, 

न तस्य प्रवैनियमः स्मातपरायश्चित्तं च नेति द्र्टग्यम् । वेदिशब्दरेन महविदिः । तया 

सोमयागो दकष्ये । विच््धिते इति द्विवचनं वेदुे्मिप्रायेण। विच्छियतेति पाठ ऋनु- 

रेव । वेदिशम्दो दीर्थिकारान्तः। यस्य वेदश्च वेदिशेति पाठः परढ एव ।देन्ामनः पशुः 

पुनरत पेन्द्र पुनरुतदषटमाङमि श्रो । बाहोः पुनवैहन्ुनसृष्टः । चङ 

चा् मवति पुनरत्वष्ट इव हतस्य पोमपी इति। प्र च च्छागः । ता च माद्रानः- 
खगः पुनरपृष्ट इति । पुनरुतृशेऽनद्निति पूान्दरे । गोपः पुनरुतृशोऽीषो " 

भीयो मवतीति शालान्तरे । अस्या श्रुतौ पुनरुसृटगच्दाय॑त्य गोरग्दे विरेष" 
-गारो ज्यतिरिकते छगिऽपि पुनर्मा क्वमसीति गम्पते । छागे वहन्त दिगा 
चे प्रतिद्धम् । सौगि रेनासमनुपृषटमाकमेतेलयाह । एत्ततणमप्याह प्त एव 

पयोर; परो जातः सोऽनुपृष्ट इति । अत्रापि च्छाग एव । कठी गोयागस्य 

निमेषाच्छाग एव ग्राह्यः । त्र सोमातूर्वभविनोः पर्मणोरपादानष्यक्तवा््रेनतौ 

क्यौ । तत्र प्रथमया पशुः, तदनन्प्णयाधिनः , अपम समासे. 
माविन्येकस्िकेव पूणि समानतन्रवितो करनय । अत्रापि पाटकरमालू देनरभ्नोऽ- 

न्तर आश्चिनः । पश्चपश्ङतित्वदन््ास्विकारौ । पलेऽ्ीषोमीयविकारत्वमपि । 
अघ ज्ञापके वक्ष्यते । प्मानतन्नले द्विवचनान्तं ऊहः । तच्रानन्तःपातित्वारदूटोत्- 
पृथिष्ठ विये ए । एष॑ दक्षिणाऽपि । प्तमानतश्रत्वेऽप्येक एव वदढोता, "एकैव 
पिष्टिईलिणा च । देन्र्नन पशुना यक्ष्ये विच्छि्पोमपीपपानार्मिति पैक 

वाक्यं, नेमित्तिकल्वा्नस्ति कामना, पृनरतृष्ट्य च्छगस्य वपायाः पुनरत्मृष्टस्य 

श्छागस्य हविष इति प्रैषयोरधिकार . इति केचित् । छागशब्देनैषाऽऽश्विन इत्यपि 

केचित् । वतुतस्छागरमदैनमोभयध्रापि विशिष्टेन वा । पिरिषटे्ेलपके पूर्ण 
मस्य च्छगध्य हमि इति प्ेपावाश्िनेऽपि । आचधिनस्य मित्रत्वं आश्चिनेन 
प्न यक्ष्ये दौनीण्यपरिह।राधैमिति तकल्मवाकथम् । पमानतन्रते पिच्छिन्तो- 
मपीयत्ंवानायेननद्राभेन पृशन दौर््ाण्यपरिहार्थनाऽऽभ्चिनेन पशुना च तन्रेण 

यक्ष्य इति प्कल्पवाकयम् । गणवदूग्रहः । एक एव युषः । स्वरुरशनाहद शूरा, 
मिन्नः. | अश्नोपोमीयेण प्तवनीयेन वा समानतन्रव्वेऽशनोषोमीयप्तवनीयानूबन्प्याना, 
स्रुढदयशढी परमानवेव । देद्रास्ा्िनयोपतु खरहूदयशूरो मिननविव । यूषः 
पवेषाममि पमान एव । यज्रषु यूपेष्वारमेत बदिषीऽस्मादिन्धिवं वयै दध्यात् | 
तृष्यमस्म जनयत्, इति शत्या म्रतिषशु यूप इलयमुं पकं निम्पिता, एकयूप आाल- 



१६० सत्याषाढिरचितं श्रौतसूर्रं- ` [ ७ पषमप्रभे-- 

मंते, एकपरैवास्मिनिन्दिं वीयं दधाति नासम भ्तून्धे जनयतीति सौ तरामण्यभिकयू- 
पैव सिद्धानतितत्वात् । पशुरशनाङुम्भीसशालावपशशरपण्यो भिन्ञा एव । मीमांप~ 
कमते सनातीयपदुदुतवेऽपि कुम्भादि तदेवेति द्रव्यम् । 

स यमः सोमानाम् । 
सोमानां मध्ये स्ोऽशनिष्टामः सोमः प्रङ्तित्वात्रथमो मवतीति शेषः । पवम्यः 

पमेम्यः पूर्वमधिष्टोमास्यः सोमः करनय न बिनदादयक्तहुणविकारा नचन्य 
उक्याद्य एकाह। द्विरात्रादयोऽहीनाश्रेत्यथः । तथाचामिष्टोमं परषतुय बरहमणम्-- 
तस्माराहु्येष्ठयज्ञ इति प्रजाप्तिवीव ज्ेषठः पत॒ दयतेन्रेऽयजतेति । प्रनापोजयेष्ठतवं 
भरयमोत्प्नतात् । तेनव सवभ्यः तमेभ्यः पूरवममनिष्टोमस्यानुषठितलाज्जयेषठतवम् | 
अजापतियैया सर्ोतपादकल्वाज्ञयेषठत्तथाऽग्िटोमोऽपि रवयः समेभ्यो धर्माणां 
पमर्पगारजयेषठः | भ्नापतेः सर्ोतमादकलं हिरण्यगरषः प्तमपतताग्र इत्यादिषु मन्ेषु 
भ्रतिषादितम् । हिरण्यगर्भः प्रनापतिरेव । प्रनत हिरण्यगरम इति शतः । एवं बाधचि- 
टे भ्वष्ठत्व नाम प्रङृतित्मेव । छन्दोगनराहमणमप्यपिषठोमस्य,प्रथमतवमाह एष वाव 
अयमो यज्ञो यज्ञानां य एतेनानिष्ट्ाऽयेन यजते कर्वपलमेव नायते वा प्रमीयत इति | 
अलति चामनिष्टोम एव रवयमाननानम् । जतोऽगनिटोम एष प्रकृतिः । अत प॒ प्रथ मवति। 
उवः पोरयतिरा्रोऽतो्यामश्सयन्ि्टोमस्य गुणविकारा मवम्तीति वक्माणपूत्रा- 
तपष्नष्टोम्त्य प्रकृतित्वं द्रष्टव्यम् । मद्धानोऽपि सुष्पष्टमाह नाग्रि्ेनानि्तैः 
ऋतुमिरितीति । यजेतेति शेषः । ननि स्र स्यथ नाकृतायां परकृतौ .विकृतिर्मवती पि 
शान्तरप्रिदधन्ययेनव सिदधपिति चेन्न । खराच् एतारशन्यायतिद्व्ेैततपूत्र- 
भ्रणवनात् | 

अतिरात्रमेके भयम यक्मधीयते । 
अतिरात्रस्य भङ्तित्वामविऽपि प्रहृतिभूतगनिषटोमादपि पूर्मावित्ममतिरा्स्य 

वचा्रेक आचाय वदनतीयरथः । तच वचन शालान्तरादुमेषम् । भतरातिरा्ो 
उयोतिरतिरानो ग्राह्यः} तेन ज्योतिष ऋद्धिकाम इति वक्ष्यमाणः योनिभेदेन जेमिनि- 
नोकोऽतिरात्रः परषमो न मवति । अनरे लिद्धमतिराचस्य पो सूर्माविसमु्तर- 
मालं बा । अतिरातम्यतिरिकतानां क्रतुनां त्वप्नि्टोमोत्तरमावित्वेति । सोमा. 
नामतिरानो बा प्रथमो यन्त इृलेताकरौव विकस्मे तिद्ध ए$, एफेषामियेवं कनित्क- 
विद्चनं मङ्गा हते द्रवम् । त्च विरोपणेकशनरसमासिविरो्मूताचाैसमर- 
णरूपं अन्यस्य निर्िनपरिपतमाये मरन्थमध्ये तस्य निवन्धनं तु शिष्यिकषर्भम् 1 
भक्ते फठं ठ कर्मण्य मध्ये मध्ये महृठकरणम् । माचरन्ति च शि अन्यादौ 

1; 



शर श्रः ] ̀  गोपीनोथमकृतज्यौत््ाव्यास्यासमेतम् । १६१ 

अन्धमध्ये अन्थानो च मङ्गलं विंघशङ्कया । अन्थादौ मङ्गलं ` यज्े व्यास्यास्याम इति 
यत्तशब्दरोपादानेन कृतम् । यज्ञो हि विष्णुरेव मवति यज्ञे वै विष्णुरिति शतेः॥ 
करण्यपि मक्घछ्करणं बौधायनेनोक्तं यज्ञापिरैवतं विष्णुं ध्यायतीतयनेन । म्गर्य 
स्रमािपतधनतवं तु मङ्गलं प्तमातिफलकतं समाप्यन्याफटकतवे स्ति सफटलतवादिति 
ताक्षिकोद्धमितपरिशेषानुमानात् । तत्र विघ्रध्व॑त एव मङ्गटस्य फठमिति नवीनासा- 
्किकाः | विघ््वपूकपमािः फठमिति प्राचीनात्ताक्षिका इलयास्तमग्रषसुतम् । 
वाशब्दपरदितिकल्पस्यटे तुल्यविकसपमालप्रदशनमेव नतु मङ्गलाधैत्वमपीति व््ट- 
ग्यम् । नन्येक इत्येकेषामिति वा यत्र पठयते तत्र ततक्षप्य हेयतलप्रदशनारथलमेवा- 
स्विति चेन्न । ततकषानुकरयैव निवीहे तत्पदस्य निर्थकल।पततेः केपुवित्स्य- 
ठेषु मङ्ा्कतवमदशेनपूकविकरमदशैन केपुतित्केवटविकस्पप्रदशनेवेत्यत्र निवा- 
मं खतन्ेच्छस्य मुनरमियोगपरथनुयोगानरत्वादिति न्याय एव नन्पदविति ज्ञेयम् । 

अमावास्यायां यजनीयेऽदनि दीक्षते 
पौर्णमास्यां यजनीयेऽहनि सुल्यमहः । 

अमावास्यायां पौरणमा्यामित्युमयत्रपि समीपम । जमावास्याप्तमीपवपिं यच. 
जनीयमहसतस्िनदीक्षे । पैधीमाीपथोपवति यच ननीयमहप्तस्मिजहनि पूयं सुत्या 
दहः । मवतीति रेपः । अशीआदित्वान्मत्व्ायाच्प्रयः । पुलमिलत्र पुलयाशब्यैन 
सोमकण्डनवत्करमोच्यते तद्वदिल्ैः । यचप्यमावस्याशब्दः सूर्ाचन्दरमपतोः परमेन, 
कर्वनिमिततः ोरणापषशब्दश्च प्रमविप्रकरनिमि्तोऽतः निकमे विप्रकर्व् हयिप. 
ध्यमणमान्रं तच्च पचदशीप्रतिपदोः प्मानमेवेति तयोदवोरप्यमावा्यपौर्णमातीश 
बद्राम्यां अहणं तिद्ध तपाऽपयन्रामावास्यात्तमीपवतियननीयेऽहनि दीक्षायां पौणनापी> 
सपीपव्ियजनीयेऽहन्येव पया न तु पर्वण्पपीतिप्ररौनायैम् । यननीयरीक्षपुतया- 
विषय एव दणेमाप ् भीपवियननीयेऽहनि दीका, जमावास्यापतमीपवतियजनीयेऽ> 
हनि सवेयेतादशैपरीचम्यदृ्ययै॑च । ननु सनिक्निमित्तभयक्तं पौणमा 
विप्रकर्षनिमिततमयुक्तममावा्यात्वं पर्चदशीवत्परतिपद्यपि प्मानमेवेति प्रतिपदोऽपि 
पणिमास्यमावास्याराठदाम्यां यथायथं ग्रहणमिति उक्तं तत्कथमिति बेत् । उच्पते-- 
पौणमास्यां दीर्णमा्या यजनतेऽमावास्यायाममावास्ययेति वाक्याभ्यां विहितो यागः 
पष येतेति पर््रतिपतषौ परतः । तत्र च यागाधिकरणीतपर्प्रतिपततंषि- 
रूपस्य कार्य दुु्यतवे तस्यायोयत्वेन पथिमभितो यजेतेति धुतः पेमिपाशचदवय- 
गते कंचित््युं काठं छयति । तप्याप्ययोग्यत्वासन्ञान्ता उपवस्तम्याः परक्लादयोऽ- 
भियष्टम्या इति गोभिङेन पञ्वदशीकत्मतिपदोऽपि यागामिकरणसेन स्वीकारात्तत्रापि 
प्मवदयं स्वीकार्यम् । अन्यम पीर्भमास्यां पै्माघ्या यनतेऽमावास्यायाममावा- 
स्ययेति वाक्यम्यां पौणेमास्यमवास्ययोयीग उक्तः प्त प्रतिपदि विरप्येत । अतोऽनु. 



पदर सव्थापाढविरवितं श्रौतचर्ज॑- { ७ पतमप 

प्परया चन्रपरणनिमिततेपकषिततवेन चनद्रत्यनिमितोपठतितत्ेन च तत्तत्मतिपयमि 

पौ्मातीतवममावाध्यातवमवदयमङ्गीकयेमेव । तया बनद्पूरणनिमिन्तोषढक्िता तत्प 
तिषदपि पीमेमा्ी चन्द्रतथनिभित्तोपलक्षिता तस्तिष्दि अमावास्येति तत्र यष्टव्य“ 
पिदपदुक्तं मति । यः परमे विप्रक पूर्थचनद्रमपोः सा पौरणमाप्ी यः परमः 
निकरः प्ाऽमतस्येति गोमिल्याकयेक्षणमातरभेव परमविपरकर्षपेनिकर्षशञ्दवाच्यम् । 

उमयत्रापि प्रतिपदः प प्र ए वाने तदभि तिध्योः सममेेति तिथिद्वया" 
सकः कालः प एव क्षणः । चन्द्रस्य पूरणनिमित्ततेन क्षयनिमित्तत्ेन नोपक्षितत- 
तदुततरलषणश्च तवान्कडः पंथिशब्दवाच्यः। पत च तिपिद्धयतवद्ध इति परशौ 
तिपरमयोरप्यमावाप्यपरगमापीशन्द्ामपां महणं युक्तमयेति पुष्पम् । 

अमावास्यायां पौणमास्यां बा । 
म्डकषठु्या दीक्षत इृलेवाुवर्तनीयम् । तेनामाव(सयायां दीक्षते वोरभमाप्पां का 

दीक्षत इत्यपो मवति । सृस्या तु पमेने्टया पशुवन्येन वाडमावास्यायां पौणमास्यां 
वा यजेतेति पामान्यसूजादमावास्यायां पौममास्यां वा मवति । भसनत गुरुप. 
स्वेन सुंत्याया `एव यागशबदेन प्रहणम् । एवे चापि षोडशापवरगताइपरपके यागश्च 
तिश्यति । नतु यं कामयेत वीयानस्यारिति तं पूषि यानयेत्, वप्तीयानेव मवे. 
तीति पू्वपक्षागस्य प्रस्तुतत्वात्, ये काभयेत पापीयान्तस्यािति तमपरपके याजये. 
सपपीयानेव मीत्पराषयागस्य निन्दितत्वात्केमेतदिति चेत्न । आमावास्येन वा 
पौणैपाेन वा हवि दीरेतेति प्रयजगरूय। सेमे पू्पलयागनियमशुतेनौपिततवात्। 
अस्यां श्रुतौ क्साप्रययश्रवणातहृतियागपतमातितोमारम्मव्यवधानमपि ठम्यते ॥ 
वाशनददधयन्नणं द्वयोतुपढतरुपापनार्थम् | न चोद्गथन आपूरवमाणपते पुण्याहे 
यज्ञकालोऽनादेश इति च्छन्दोगूत्रिरोषः । असिते सूतेऽनदिश इति श्रवणाद्. 
देशब्पतिरिकप्यर एवतस्य कात्य प्रतेः । प्रकृ आदेशस्वैव सचतेन ूथविरोषा- 
मावालुष्याहपरपाह चयत्पाकयज्ञपरताऽपर च्छनदोगपू्रस्य गम्पते । यै कामयेत 
वतीयन्स्यादिति पूतरपतपागप्रलाविका श्रुतिरप्यनदिश एव प्तावकाशा । व्यति 
च गृहे पकयजञेषवापमाणपत्त इति पर्वणोः खण्डते पषिमदहारात्रयद्ासुलये 
मवतः । एतद ुरोषेन दीक्ावृद्धहापी । 
कण आरममापरमपपानावदिक दीका पुख्यङछ उमयोरपेमेनान्यतरशे 

दिके क्मव्यमित्यभप्रयेण।ऽ5ह -- 
यदि त्वेका दीक्षा द्रे तिस्शरत्नोऽपरि- 
भित्वा ततरापषेणि सत्पमहदीन्ि बा । 

दसाद्दस्य वचमविपरिणमिन द तितत इत्यादिषन्वयः 1 अपरिमितशन्द 
उकतम्रपगाविकपमाणेवाची । जपरिमितं परमाणू इति कत्यायनो केः । ततापि 

4 



शरणः ] गोपीनाथमदङृतस्योस्ना्याख्यासमेतम् । # 

मितत्वावधिमोपतः वत्सरो वा स्ामध्यीुपारेण । अथव्। यवतवरयनतं कृशता तावत् । 
तपानाऽऽपस्तमः-दवादशाध्यमवरं रीतो मवति माभ९ संवत्रं यद।३ कृशः स्वादि. 
त्यप्रमिति । अघ्राऽऽश्वङायनो व्यवस्वामाह--दीक्षणादिरात्रिपानेन दीक्षा अ१- 
रमिता एकाहप्रथचा संवरतरारपतवत्तरं सेव पतते द्वाद शाहतापश्विेषु यथा पूल्ो- 

पदः क्माचरस्त्येकाहानामेका पछि. वा दल्ञालिन्त उपततदः सुत्यमहरुत्तमै 
दीक्षन्ते रानकरशक्तदहः प्रायभीयेष्टिरिति । द्वाद शहतु रिङ्गत्स्यादिति पू्ाम्पां 
दवादशाहनाप्शचिेषु प्तरेषु यथ। सुल्योपपदस्तथा दीका अपि उपपतत॑रूपाया 
जप्यन्यन्नाबिहितत्वदतनव विधिः करमयते यतपंर्थाः पूया उपपदशचतत्सं्या एवेति। 
एतदुक्तं भवति ~ द्वादशाहत।पश्चिषु यत्परुषाः पतयप्त्परवा एेपत्तदश्च दीक्षा 
भवन्तीति । आवयैतेऽ्तिनिलयाचारः काः करमेण भचारः कर्माचार् एुकाहानां 
भ्रयोगकाटो वक्ष्यत इत्यरथः। एकाहदाठ्रेन विकृतयेकाहा उच्यन्ते बहुवचननन्धात् | 
प्रकृतो दीक्ाणां विदितत्वाचतुःराठरेः विशेपविष्पऽनयत्सष्टम् । एते कर्पा: प्रकृ. 
तवव विकल्पन्ते प्वैपां प्रकरणान्नानाशिङेपात् । यथोक्तं पष्ठाध्याये पञ्चमे पादे 
जैमिनिना दीक्षापरिमिणे याधाकाम्यमविशेषात् । पर्वषां पक्ताणामविेपात्, विशेषा 
मावात् | द्ादशाहस्तु लिङ्गारस्यादिति सूत्राभ्याम् । ददशह दीक्षितो भतिं वन्वी. 
तेति शिङ्गादरदश्दीतपक्ोऽपोति द्वितीयसूत्ा्थः । भृतिवननं हु दवादशपतते मविष्यति | 
यद्व दीक्षित शतिं वर्ीतिलयेतद्विभीयते । दवादशग्रहणं तु ् रदरीना्मिति वाक 
काररौतिमतुखलेदं उयाह्यानम् । यदि लेकायन्यतमदीतपक्ष्तद्। गौणमुरूयन्याये" 
नापि पुलमहर्। वा भवतीलर्थः । ततर प्रणि पूव्यूचयमेव पकः प्रः ॥ 
सोमितिपरिमापापूतात् 1 कपमेकागरेषु दीक्षकरेषु तत्रपर्वणि दता पुत्या-वा 
स्यादपमणि वा दतां पर्वणयेव पुां संपादयेदिति भारदवानपूत्रत् । अङ्गगुणविरोधे 
च तादथ्पदिति द्वादशाध्याये द्विनीयपादे जेभिन्युकतेशच | अङ्गति दीक्षणीयादीनि 
तेषां गुणः प्रथमदिनादिकर्वम्यतासपः । तत्र ंकलारियूपच्छेदनानतं प्रथमदिने 
करवयम् । परवग्ते भ्वगरततमरणपवि । प्रायणीया पोमक्रय भातिथ्या प्रव उपत+ 
सप्कर्यं उपष्ेलेतानि द्वितीयदिने कर्तव्धानि । प्रव उपतत् , वेदिकरणे प्रा 
उपषचत्येतानि तृतीयदिने क्ैन्यानि । परवग्ै उपपत््करयै उपपतप्रकधद्ानमन्नि- 
भरणयनं श्ालाहरण का्ठेदििरिःपर्षण बरिप्तरणे हविषीनप्रणयनमूपरवकरणम्ो- 
ीयपानमोदुम्बधुच्ूपणं सदःकरणे पिष्णियनिवपनान्वाधानाद्िकं साज्ीषोम णयन् 
क्तीवर्थाहरणं प्तशनं वत्तीषरोपरिहरणादिकं वेलेत्ानि चतुद कर्ै्यानि ॥ 
प्रानो जघन्यः सोमयागः पवनीयादिः पृ्चमदिने कर्वयसत्र य इति वाक्येन 
विहितप्वकालकिरोे प्रान्यैव घमनुग्रहः । अङ्गानां परवानपादुण्ात्वेत तदविरो- 
# १ र. मेषेति। 



५६४ सत्याषाढविरवितं श्रौतसूत्र [७ पतममभे- 

वेादुणयसवाकिनिकरतात् । छो प्रथमे बहुमिरवरदधे प्यके पश्ादागतसैक- 

स्यावि रत्त्दपहणदरेनाच । भतसतत्र सोमपागस्येव पउतोऽनुषठानतश्च_ जन्य" 

स्यापि पभानतया पर्वकाठकत्वम् । दीक्षणीयदेस्तु पाठतोऽनुष्ानतशच भ्रपमोपियत्- 

तेऽपि एकादिदीपापले न पर्वाु्रहः । दवदशवदीकतापते त्वररोषादीरोयायामि 

पः । अङ्गेन पह धिरेषोऽङ्गुणविरेषः । तसन्ङ्गुणविरोधे । अङगगुणगिरोध 

इलतर भ्रषानगुणसयेति शेषः । तथ। च गुणेन भह प्रानगुणत्य विरोधे पतीला 

मवति । तच्छन्दस्य नामतन प्रधानप्रम्िलम् । तथाच तादध्यी्मषाना्तवा- 

दिलों मति । अङ्गानामिति रेषः । अङ्गानां प्रथानधिता्षानानुञ्ह् एव 

न्याप्य इति सूत्राथः । दीक्षाया एकल्वादिकं शतपथ अश्नतम् एकरात्रं दितो 

राानं क्रीणाति दहे उयहे चतुरहेऽपरिमिते नेति । इरं च यानमानपू- 

तेऽप्यनूदितमाचिग । अमावास्यायां यजनीये वा दीकतायां चतुथ्यीदिषु पच 

स्यादिषु वा यथोपनतै सुखा । पैभमास्वां यजनीये बा पुायां तदनुरोषे- 

तैकादिवीकषाकटपनम् । अमन शुहपकषन्तीते देवनक्त्र एव षा । यान्येव 

देवनत्ामि । तेष कुर्वीत यत्कारी स्यात् । दणयाह ए रुत इति श्रुतेः + 

आमावास्येन वा हिष्ट नक्ते वेति सोमे बोषायनवचनाच् । यत्क क शठे 
य्य त यत्कारी । देवनक्षत्राणि श्रुतौ परदशितानि-हृत्तिकाः प्रथमे विशाले उत्तमं 
तानि देवनकत्राभीति । ज्योतिःशाखे सोमदेवते नक्षत्र आरम्भोऽतिग्रशस्त इत्युक्तम् । 

सोमारममो वपतनोऽतिप्रस्तः । सोमदेवत इति सोमदेवत मृगशिरः केवलं शप्त 
एव वा । उक्तं च दोषीतक्तमिः-जमवा्यायां पौर्णमास्यां वा पुलह बा 
पस एव येति । केवटे श्प एव वोमथमितयैः । शङ्लायनः-शरपते 

दीक्षा पण्ये नत्र समापनं चेति । सूवरृताऽपि सोमेन पशुबन्धेन वाऽप्रातस्यायां 
पौभेमस्यां वा यजतेति िपरीतामिवानेन ज्ञातिमस्ति अमावास्यपीरममातीमपगत- 

कार्य केषुप्यापि इत्लधाग द्तवपतीति । एनोनापरपकषस्य नासतीत्यपात्ति्यति । 

पौणमास्यां दीतायां चतुच्यादिषु पत्या तचननीयायां दीक्षायां पञचम्धाधिषु 

सुचेत्यपि द्वयम् । शरुषते ् पेयिणाम्मि्त शरुतिः-- आमावास्येन वा हविषे 
पोणैमातिन वा तस्िनेव हविषि तत्मिनवहषि दीततपो एका दलति । अमावास्या" 
के करव्यं हविरामावास्यं पौणमास्यां कर्वयं हविः पेमा, हविःशन्दोऽत्र 
य्ञमुपठक्षयति । वाढ ्ुचयाये। । अमावास्यांनन्धिना पूाहीपेचन्धिना 
वा य्ञनष्टा दीकेत तसिन्हविष्येरेयेवमन्वयः । तसमिनवरदिपीलत्राप्थवेल्यस्यान्वयः ॥ 
अत्रापि हविःशठ्ो यज्ञोपर्क्षकः । एवं बःशठदोऽपि । ततिम्ामवास्याख्ये 
हविषि यज्ञे तसिन्पौणिमापास्पे नरिपि यज्ेऽनुकठिे प्ति प््चदेव दीरितिलर्थः । 

तक्ित्ेव हविषि तस्मिनपि दीकषतेवयमुक्तसेव परपशचः । एषा उ इति पदच्छद। 



ह 

शप्र] गोपीनाथमहकृतज्योतश्ाव्याख्यासमेतम् । १६५ 

उकारोऽपिशब्दार्थकः । एषाऽप्येका दीक्षा । एवमुक्त प्त्यष्पन्याऽपि काचिदीताऽ. 
स्तीति पूनिते मवति । अत एव सूत्रकार इष्टिं सोमपं ' तयम पक्ाुदान- 
हार । चाखयायनद्रह्यायणााहतुः प्रथमायां पूप्स्य दीक्षौषो एका दीक्षा दृट्न 
वा नक््रयोगमिति। नकषत्र्ोगमित्यस्यायमरयः-जैव्यदिपौ नापु चित्रादिनक्तरयोग 
ट दौकतेति । जमात्र्यायं पुलायां तु शात्रानारद्र दरव दीक्ञा नियताः । पू. 
पक्षयागविषायिक शुतिपतु आदे शम्यतिरिक्तस्यल एवेति द्रितमेव प्राक् । अमावा 
स्वायां दीक्षा पौमैमा्ां पतयेतयतिन्कसपे दरीपममपिटौ अतिपने तरं क्तुषमाप्य 
नन्तरं परङकदधानर्यो कय | यदि दवितीयादिप्रयोगोऽनधोः । एकस्या अतिपातने 
पित वैश्वानरी वा। पौणमास्यां दीजताऽमावास्यायामावनपाकाचकिपथिमव्यां 
सुला यदा तदा पौषीमापदशौतिषातने होमे नेति कोचित् । यद्।5ऽवर॑नोत्तएका ठिक - 
संमिमत्याममावास्यास। दीक्ाऽऽगर्तनप्रकाविकप्थिमयां पौर्णमास्यां सुत्या तदा तु 
पूणीमापस्य चैकापूैननकतवनिवान्यथानुपपत्या लोपपरायभितं कर्वन्योे्यवरय- 
मगीक्म्यमेव । यदा तु प्रथमः पूरणमास्य लोपोऽनन्तरं दस्य तन्न प्रायनं 
तवेति दर्यं सुधीभिः । नुहेतेभैहणं यनोस्पटक्तणम् । आधानानन्तरं भयते 
वनते मारम्भः करतवय इति यत्तिकप्रिद्धम्। त्र वन्तशचान््ोरमेदेन द्विविधः । 
सैनवेशासातमकमातद्वयात्ा चान्द्रः | मध्ये मठमातिऽपि 

न = षष्ठया तु दिवमापतः कथितो बदरायभैः | 
इति स्मतेमद्ातमक एको मापतेन मासद्यालकत्व न विरये | मदवयातम- 

कतं कन्ततोषश्च मापृव् वन्तक इयनया श्ुला । पौरे वक्षन 
मीनमेषात्मको मेषदूष्मको ना । मौनमेषपेरमषरृपपोषी वन्त हिनो पायनोकतेः । 
अनयोरविनियोगः स्मृती -- 

्रोतसमातकियाः पवः कुर्याचान्रमपूु । 
तदभवि तु पौरतुणिति ज्योतिषां मतम् ॥ इति । 

एतादशदविविषवपन्तत्तपषु मध्ये यत्प मरम् दिमित न मवति ततैव 
सोमस्य क्न्पत्वततदथं नियः क्रिये | 

तत्र काटद्शे स्मृतिः-- 
जनिल्यमनिमितत च दानं च महदागिकम् । 
अम्याधानाध्वरापृषैतरथयान्रामरेतणम् ॥ 
देवारमतडागादप्रति्ठ नै ज्ञिबन्यनम् । 
आश्रमसवीक्ृतिः, कामयदृगोत्प्मश्च निष्कम ॥ 

द् 



५६६ सत्यापाढविरवितं भौतसूजं- {७ पघमप्रभे-- 

राजानिपेकः प्रथमश्चराकर्म बतानि च । 
अ्प्ाशनमारमनो गृहाणां च प्रवेशनम् ॥ 
जानं विवाहो नामातिपं देवमहोतपवः । 
जतारममं समाति च काम्यस्यैव च पाप्मनः || 
भ्रायभितते तु प्य ममाते विवयेत् ॥ इति 1 

अध्वरो यजः । काठकगृष्ये-- 
रविपंक्रमहीने यो वरन्यावञर्यविभिः स्मृतः । 
स्र एव तु द्वितकान्ते मलमातिऽपयुदीरितः ॥ इति । 
वृहस्तिः-मे वा यदि वा वद्ध शुके चास्तं गते रौ । 
महमा सूतैतानि वर्जवेदेवद शनम् ॥ इति । 
खलः-नीचस्ये ककर्स्येऽप्यतिचरणगते बाछवृद्धास्तगे वा 
सेन्यासो देवयात्रा जतनियमविभिः कर्वेषस्तु दीक्षा। 
मौजञीम्धोऽ्न।) परिणयनवििषावतिठा 
क्यौ सद्धिः प्रयतनश्रिदशपतिगुरौ पिहरा रिश्ते च ॥ इति । 

दीक्षा यागदीक्षा मचदीक्षा च । कषयमासारिनिकेष्तसमतिप्रसवाश्च.मच्छतसमात- 
सैष्काररलनमाखातोऽवगन्तव्याः । यद्यपि काम्यरममे समाति च मटमाते च -वर्नये- 
दिति कम्वारम्मतमरतिनिमेषेन निलनैमितिकारम्मतमाप्लयोरनिषेध्तपाऽपि मठेऽन. 
म्यगतिं कुथीनित्यां तमित करिथामिति वचनातसंममे निपेषोऽनोरप्य्तयेव | 
भपे प्रयागे गलन्तरामाव आरम्भः करैन्य एव । यथनतिकरन्तः कालो मवति | 

यानि लु--उपरागोऽधिमाततश्च यदि प्रयमप्मणि 
तथा मिमटुषे पौषे नान्वारम्मणमिष्यते ॥ 
गुरमर्गबयोमेदयि चनद्रूर्वहे तया । 

इत्यादीति वचनानि तान्यास्वादिनाऽतिकरन्तशुद्धकालप्ारम्मविषयाणि 1 
नामकर्म च दी यथाकाठं समाचरत् | 
अतिपति स्ति तयोः प्रशस्ते माति पुण्यम ॥ 

इत्यपरे गरगोक्तारिति धर्शाखनिबन्धकाराः । काठप्रातस्य न दोष इति भावः | 
एषं चष्टदोषगरलतो पिकस्पः परिहत मवति प्ति सभवे । दरयोटिहणं नित्यनैमितति- 
कशनोतकर्ोपलक्षणम् । आरम्मणीयामहणं करमारम्ोपटकतणम् । पूर. दा्ानिमेधः 
काम्पदीतषापरः काठान्तरपंमवे दीकषानिपेधपरो वा । इदानीमाचारषतु रिष्टानामननु- 

१क. ख. नां प्रतिगमन । 



११०. पट्छः ]. गोपीनाथभहकृतज्योत््ाव्यास्यासमेतम् । ५६७ 

नै षछठनेव । यद्वि तु वन्तेऽन्तिममेव -पवविशिषटं त्च व्यतीपातादिदोषग्रतं तत्र 
श्रौतस्य परायातकमौरम्भः कर्य एवेति यथपि परां तथाऽपि श्योतिःशान्ञस्य 

-रिरिवकाशत्वाद्वदाङ्गतेन प्रमबठतवाच ,तदुक्ता दोषा भप््ोकायौ पएवेलसत्व 
प्सतुतविचारः । यदि तका दिदीत्षातवापरवणि पत्यमहरदी्ा वेत्येताकत्येष़ वक्तव्ये 
चतुणं एषगुपादानमारम्े यः पतः कर्तव्यो मवति तस्य तै कस्पेऽवधारणं करनय पञच- 
पटूपपा्टनवदरोकादशान्यतमंरयात्मक।परिमितदीकषापते पश्चषट््।्नवद् रीकाद- 
शान्यतमाविमक्तिकर्थाशम्द मुच यौपरिभितरीक्ञपकतमाभिरयेतयेवमुच ष पित्येवरूपेण 
सेकस्पेऽवधारणम् , एकद्वित्रिचतुरन्यतमेरूपात्मकदीक्षापक्त एकद्विनिचतुरन्यतमम- 

विमक्तिकं सेरयाशब्दमुचःयदीक्षापलमश्ि्ेयवमुचार्यमितयवर्पेभैव सकस्मेऽव- 
घारणमिस्येतादशप्रयोननमेदं प्रदशैयितुम् । युगपत्कामयेताऽऽहारयक्ते वेति भथ 
मसूतपरयुक्तो विचार इत्यनन्तरं निरूपणम् । काटस्य परवापेतया। मुरूपाङ्गतवत्तदनन्तरं 

मै -िपिः) प्रपद्या तदनन्तरं पङ्तिविङृतिपोवीपर्यनियामको दरीपूणेमाततारम्मा- 
सकर्न्यतानिषेषः । तदनन्तरं भगत्तगल।ऽगनि्टोमस्य तकषोमपरहृतितप्रदशनम् । 
परपङ्गप्गत्याऽतिरात्रस्याभिष्टोमपू्मावितवप्रदशंनम् । जाक ङ्किततवात्तदनन्तरं दीक्षाणां 
यागार्यानां तेष्यादिषरदरशनं चभरैव कृतमिति द्र्टम्यम् । अमावास्यायां यजनीयेऽ. 
इनीत्यादिदीक्ा वेतयनते स्करतुप्ाषारणम् । विरोषतस्तु तत्र तत्र सूत्रकारः एव 
व्यति । यत्र कूनिदशो नल ततर यलुरेनाध्वयूरिति परिमापयऽष्वुरेव कर्तेति 
स्निकरम् | 

हन्मेऽवोचो यो मेऽवोचो भगो मेऽबोचो मुक्ति 
मेऽवोचः स्तोभं मेऽवोचः सर्व पेऽबोचसतन्माऽवतु 
तन्मा विशतु तेन मुक्षिषीयेति हतो हतो जपति । 

यजञोप्ीतं रृतवाऽप आचम्य प्ाङ्दद्षा तिष्ठज्पत्या्तीनो मेति मरदरानः । 
यजमानेन वृतो वृत ऋतविगिमे मनं जप्तील्ैः । वृतो वृत इति वीप्ता 
यलदेनाध्वयुरिति प्रिमाषय।ऽध्वयेसिवि स्यत्त्मा मूत् । कं तु सवैवामपि 

यथा स्यद्वियेतःर्थम् । बतो यजमानेन प्राधैनया स्कर्मन्ा्िष्टोम भाविज्य- 
रवृततिमान्कृत इत्यपः । तया चाऽऽिज्यप्दृत्तवेवायं मन्रनप इहि ठम्पते । 
जमुमर्माहतुचीयायनद्राह्यायणेो --परोमप्रवाकमकरिष्यततमः पोमाय राज्ञ इत्युक्तवा 
अल्याचक्षोत महनमेऽवोच इति करिष्यन््रतिमन्भेति 1 एतेनायानयिष्यतोऽपि नो 
मर्म सुवरायु्े प्रावोचो वर्चो मे प्रवोच यशो मे प्रावोचः श्रियं मे प्रावोच आयु. 
प्म वर्ती यशस्वी धीमानपचितिमानमूयाप मूमः सुवः सप मूथापतमिलयुक्ता 
परति वाऽच्टे प्रति वा जानीत इति भारदरानोक्तो निवाते । प्रयास्यानं निराकर्- 



प्द्ट सत्याषाढाविरचितं भौतसं- ` [ ऽपतमप्रभे--' 

णम् । प्रतिज्ञानमास्विज्यं करिष्यामोति निश्चयः । पत्रे वरणामावाजपस्याप्यमाव ` 

इत्यप्येतेन सिद्धं मवति । जप उन्नारणमा्नम् । व्पाकरणरीत्या स्वराणां विज्ञाततेः 
जपत्वाचातुःर्यम् । अविज्ञतत्व देकघुल्यम् । एवं पैत्र परौतरमच्रजपे द्रव्यम् । 
नपव्यतिरिक्तकर्षु पतु मैदकषु च मेषु तु यज्ञकरण्यनपन्यङ्लपतामसिति 
प्ाणिनित्सरणदरिकश्रत्यमेव । तानो वा प्रावचन वेति काल्यायनप्रातिशास्यपूू्ालज्े 
श्ातुःखरयमापे। तान देकश्रत्म् । तत्सरूपमाहाऽऽश्ायनः-उदात्तानुरात्तस्वरि- 
तानां परः निकष देकश्ु्यमिति । परचनो वेद१।ठस्तत॒ आगतः प्रावचनः । यया 

वेदे पठितः स्वरस्येतय्ः। आचारस्य तूमयमपि भमिमतमिति विशेषानुकंया ज्ञायते ॥ 
भैदिकमन्राणां जो तु चातुःस्मेव । अभिमन्नणातुम्नणामिमशीनोपस्थानानामपि 
नोगृहीतविरेषण। बुद्धिरिति न्ययिन नपप्रत्वाज्पवदेतेषामपि स्वरः । उपांशुं 
याङुदिकलाघनुवेदेनोपाथितिपरिमाषाविद्धम् । पर्रम शशु ग्येतिष्ठोमे प्राग्नीपो- 
मीयादिति सूत्रादिति आरम्पा्नीषोभीयस्य पशोसतच परकरमयतीतयेतसमात्पाग्य छम 
सामवेदुमन्रास्तेऽपि उपांधेव प्रयोक्तव्याः । तते ऊव यथोक्तस्वर एवेति द्रषटग्यम् | 
भति पोमनमदिकगन्राणामृ्यादि्मरणे विकस्ः } त्रयः कोष्डुकंमणिकतिं 
दनयाः । छन्दः पिकयदिराचातादवद्ध्न्रागाम् । देवतास्तु मशनलिङगात् | 
इदानीं रिषटेरलीकारादष्याद्िकं नान प्रददते । प्रयोगकाठे मन्राणां पठः त्त्र 
मेध्यमय वत्येव नतु दुतया विञ्तया च दृता । तया च सृत्यनतरम्-- - 

अम्य दतां वृति परयोगारथे तु मध्यमाम् ॥ 
रिष्पाणामुपदेशि कुर्यादूडतति विढम्बिताम् ॥ इति । 

देवो देवमेतु सोमः सोममेतवुतस्य 
पथा विहाय दौप्छृलमिलभिभव्रनति । 

तुं गृहादवहिनगीच्छति देवो-देव इ(मि)तिमन्रेण 4" : 
षद्वा नामासि सुतिः सोपस्तरणी 
सोमं गमेयमिति प्न्थानमातिकते । 

दी क्षणीयातिहारगामिने.४) पल्पान प्रपद्यते प्ति मन्रेण । 
पितरो भूरिति जिः पितूनभिपत्रते । 

दीक्तणीयापेविहारं 

स्वन्पितूनमिमच्रयते । दि्यान्वा । मचप्रतिपाचे पदार्थं ध्वाय्॑तत्पदार्ाभिमुख- 
समाकषसतं# प्ुवनमन्रं पठेदित्येतदमिमच्रणम् । अन्न मचप्रतिपाया; पितर्ेषामः 

* ईमिति पामादि । 

१९. ददम 

ॐ 

1 



श्रमपव्ठः] गोपीनाथमषटकृतज्योत्माव्णख्यासमतम् । ५६९ 

भ॑लक्तवादामिशब्दा्ं अभिघे न मवति पितवभिष्यानेव | तथाचामिशग्दोऽन्वि- 
सयुषमस्र्मे } तयाचामिमच्रयत इत्य्यानुप्रणमेवा इति । जथवा-एषा भ 
पितृणां दिगिति श्रुया दक्षिणदिशः पितृ॑बन्विष्वदशीनाचितृणामप्रचक्षतवेऽपि तत~ 
जन्पिदिशः प्रयलतवात्तदामिमुरुयेन पित्राभिुरुयमेव । दिक्शब्देन देश एवात ्रह्मः। 
अन्यथा तदोपतदवस्ध्थापततः । एतेन दृरत्वप्तमीषलकृतपरलवापरत्वलिङ्गकानुमानग 
म्पाय। दिशः कयं प्रल्षत्वमिति शङ्का परास्ता । अत्र दलतिणामिमृखता, एषा वै 

पितृणां दिगिति दनात् | अपषम्येनापि द्षिणावततः पितृनुपतिष्ठत इति दलि 
णोवृ्तशब्देनोक्ता । मरदवन्तु पिृदक्तिणामुल उपतिष्ठत इति सष्टमेव दक्षिणा- 
मुल्तामाह | अन्न प्राचीनेति विकल्पः । अनियमोऽन्यत्रति पारमापषसत्रात् । यत्र 

यंत्र पराचीनावरीतितवविधानं तत्रैव तन्नान्यत्रेयवरयं वक्तव्यम् । अन्यथा तप्य वैय 
धयापत्तः। तथा च भृते विधानामावदरयोदूनियमोऽन्त्रेति प्ररेमााया एव प्रवृत्तिः | 
य्रेकसिमनद्रवये ेष्ाषयक्तेनाो निष्यते सङ्ृदेव तत्र मनं तूपादिति परिभाषया 
सक्कनन्तेण दवतष्णीमिति न मवति कर तु मन्तरनुत्तिवात् । अमिमन्त्रणस्योचार्- 
णप्रषानत्वात् । स्विृष्े ओवस्वितृकष्यामिमन््णे विकल्पः | तथा च लायायन. 

द्रह्मायणो--यञ्र्तरयेऽन्वाहारं घानंनय्य उपक्षणर शाण्डिद्य इति । अस्यार्थः 
यजुामन्तरयो यजु्वरथल्क्लिन्यजु्तरये । अन्तरय उत््गीः । जवतिृतृकषयैत- 
नमनत्रोत्रमे विचार उत्पगैः कतव्यो वा न कर्न्य- इति | ततर, धरानंनयथोऽन्वाहारं 

1 अन्वाहारोऽनुत्छग इति । उेक्षणं वर्जनमिति शाण्डिल्यो मन्यत इति { 
यजमानस्य पितृनकनपवा्तदीनिितूनवाऽवमादीनितून्ोदिरय जपः कव्य एवेति पानं- 
जय्याशयः । स्वनिव पितूनुदिङ्प नपः स्वपितृजीवने रोप एवेति शण्डिरयाश्चयः । 
तथाव तिद्धं वति-छ्पितृषते स्पितुजीवने रोपः । यनमानितपे यनमानमितृ^ 
जीन.लोषः। िम्यपततेऽभि्वाचादीनामुपस्पाने जोवसितृकेणामि कारयमेव । भये 
ह तु मै पित्तरोऽवमा ओवौः काम्या इति. च्छन्दोगशतयुक्तानामवमादीनां वेति। एकव- 
चनादध्वर्योरेव देवो देवमित्यादि > पर्वषामतििजाम् | अथवा वते वृत इतयनुवतैनी- 

यम् । एवं च पमन्तकममिपर्नने पन्या(य्थ)पिष्ठानममिमन्त्रणं च पर्दषामपि भवति| 
अस्िन्पे पेमारयनुहमेऽपि पपरकुकतां व्यावतीयितुमेवानिमपतरे दीकषिप्यमाणवचनम् । 
जत्र कूमाण्डहोमः कमादिष्वो हरति श्रुतेः । पत च शु्युक्तरीला नौधायनोक्त- 
रला वा । श्तयुक्तरीलय क्रियमाणे पेशवानरयिलनुकिन प्तोपपयानं नत्वन्यया 
समिदाधानमेव करदानमपि न । नौधायनोक्तरीत्या करिथमणेऽन्यय। समिद्धा वर्” 
दानं च मवति । विप्योऽम्यावप्निन्यभ्ासिन्हुदमण्डहोमे बौपायनोक्तरील्या क्रियमा^ 
णेऽपि न भवन्ति । उद्धरणपते कूदमण्डहे सिसदतमाहूवनीयं परित्यज्याऽऽयतने 



१७४ सत्याषाढविरवितं श्रौतसू्ं-  [ ७ पपतमप्रभे- 

मोमेनोषञिप्यं पुनल विहत्य परकरयतमरणं कूर्यात् । अव्र भ्वमयतेमरेणे यनमानघ्व 
दीकितत्वामावादधोमो मवत्येव | 

दीकषिष्यमाणस्याभिरवजुभिरिति दवादश सेभारय्शपि जुहोति । 
द्वादशभिः संमारषनुर्मः पेमारयहुःक्केमचहेतीत्यः । अथवा द्वादश" 

मारयनुनमकान्होउनुहोतीत्यर्थः । प्रथमान्ता भम्यादयस्तृतीयान्ता यजुरादयश्च 
देवता; । उत्तमस्य ̀ म्ं ्द्धाया इति । अथवाऽहंकारारूपदेवताविशेषष्य वाचकमह- 
मिलम्ययात्मकं पद्म् । असिन्पकेऽहं श्रद्धाया इदमित्योदेशत्थागवाक्थम् ॥ 
यजि; पहितायाञ्नय इई ०। स्तोमैः सहिताय पवित्र ३६० इत्येवमेव त्यागवाकानि 

युक्तानि । उत्तम तु शदधया सहिवाय मह्यमिदं ° श्रद्धया सहितायाहमिदमिति वेति 
ज्ञेयम् । दीिप्यमाणवचनमेतघ्य होमध्य दीकार्थतवमेव न वरणार्थलरमिति बोधयितुम् । 
वरणप्रयुक्ततवामावदेव पवधवक्कतागयाृ्तिरित्यांशिकं प्रयोजनं प्रागुक्तमेव । 
अन्यच्च प्रयोजनं यः प्रधानस्य काठः पोऽङ्गाना९ प्रदेशः प्त कत पतोऽभनिरितिं 
परमाषवा दीक्षाया अपराहि करियायामेत्याप्यपरा्न एत्र कपै्यतेति । तत्राय 

भकार प्रातरेव पेकस्पादिकूदमाण्डहेमानते कर्मणि जति पत्यपराहुरततञा्ं विर 
भ्यापराह एव द्वादशप्मारयजुहोमादीति । कूरमाण्डहोभो्तरं प्रवगव्यैवाऽऽदौ पम. 
रंणमिति कले परातसे तदनते कर्मणि जति दिर्यापराहे दवादशपंमारयज्होमादीति । 
त्रापराहो द्वेपाविमक्तिवतस्य द्वितीपो मागसेषातिमकदिव्ष्य तृतीयो मागो वा 
ननु पृशचपाविमागोऽतत्यतर मूढं याजमानधूतर पररसीविप्यते । द्वादशवचनमितरमन्र- 
निदरप्मितरहोभिृ्यं बा । अभिजुपरितिवचनं पेमारयनूशमर वाचयति जुहोति 
यमः पेमारयतरमि व्याख्याय निमैर्स्याऽऽदृता निकधयेन प्रचरतु 
सेमारवलेत्ि कानीत्यकाङ्नञां निराकर्म् | उपलिततवादादित एव द्वादश । अश्न. 
यजियानां सिकतलास्मकाशनाशक्तस् इमं यजञमवनिलत्येन नसेकष्यदश्चनात्। 
सवेषु वाक्येषु तदन्वयो मा मूदिलेतद्मेपोऽनुवाक आक्नात इत्याननतग्रहणमापसत- 
सेन कृतमिति दर्पम् । हेमरयनुहमर्प ुनदिहरणम् । होमाने परियः । यत्र 
म॒श्रगणेन कम नोदयति ततर ुहुथादिति प्रिमापया प्रतिमन्रं होमः । जह" 
तिचदितलितेषु स्वाहाकारः । आहवनीये जुदा हूषन्त इति परिमाप्पाऽऽहवनी- 
योऽधिकरणं रहः पानं च । परिषतरणे तु यत्र क चश्नो परिकतीयै होतव्यमिति 
माद्ानीपपरिमाषापत्ात् | परिमृज्य परिषिशचति यया पुर्तादितयभनिकार्पूतरोज्ञा- 
पकालहिमासैनपरिकौ । द्विहेमान्यार्पास्यामो जहतीति चो्यमाने द्पिहोमो यत्न 

५ ख. धदरया। 



श्र"पण्डः ]` गोपीनाथमहङृतज्योत््ाव्यास्यासमेतंम् 1 ५७ 
त खवाहाकारल ूतष्णीकेना ऽयेन एृदहीतिनमेणाऽऽहवनीयं परीत्य वप्तिणतः 
लिषठसहाऽ$हवनीयेऽधयः स्ाहाकरेण जुहाति द्विथलाहृतिगणेषु परलाहुति 
गृहीता प्रत्याहुति समिषोऽम्पाघाय तग्राहं जुहोति यत्र म॒श्रगणेन कर्म. चोदये. 
स्तिमचं तत्र जुहुयादिति परिमापापूत्रादविहोमपमेः पत्र | 

सपषहोतारं मनसाऽदुदुलय सम्रह९ 
हस्व दीक्षणीया निषैपति । 

सहोतृहोमे यजमानिनाघर्ोर््वारम्मः कर्तन्य इति बौषायेनोक्तम् -परहेतारं 
मन्ताऽुदु्याऽऽहवनीये जुहोलन्वारन्मे यनमने सहितीति पप्ेण । वाचस्पति 
देवता मन्रटङ्ञात्। अवर केचित्-नह म चोतार इलय्पवादाद््तण इतयप्युचरथम्। 
तपा वाचस्सतये ब्रह्मण इदमिति त्यागवाक्यमिति वदनि ।पूर्पूत्रादीक्िप्यमाण 
पदम्राप्यनुकौते । अत्ति चमत शरतिः--दीलिष्यमाणः सहे तारं मनपताऽनुदू- 
त्याऽऽहवनीये जुहुयादिति, आस्लनिष्णवमेकादशकपां नि्पति दीक्िप्यमाण इति | 
दतिष्यमाण इति दट्पत्ययेन क्ियायीयां क्रियायामुपपदे विहितेन दीतताकरतेरकारा- 
यत बोध्यते । यमनिषमप्िरहानुशूढपोग्तारूपा दीक्षा तक्कर्ृप्॑कारायां दीक. 
णीया । वक्ष्यमाणानां कृष्णाजिनमेखछदण्डादीनां तु अक्रियारूपलादोक्षामिम्यज्ञक- 
समातं नतु दीक्षणीयेषिवदीकतारथतवम् । भत इष्ान्तरमेव दीक्षितो न जुहोति न दृदा- 
तीत्याद्यो दीदितथमीः । 

पृ्मा्ययि तृतीयपाद उक्तमेतचचैमिनिना-परेणाऽ्ेदनादीकषितः स्यातपदता- 
भितबनवात्। इने वा तदषौ हयविरेषा्ैरवन्धात्  प्मासुयानं च तद्वदिति सूत्रात्। 
सवैरिटिदण्डादिमिदी्षामिरतवन्धात्, अविदनात्परेण दीक्ितमवदयतीति विहितास 
रेणाऽअनेदनानन्तरमिति यावत् । दीक्षितः स्याद्धेदितै । एनपा द्वितीयेत्यत्र -पश्च- 
म्थि दरषत इति वचनं कल्पयित्वा परेणाऽऽवेदनादिति प्रयोगः प्तम्भनीय इति 
तश्नरते । तथाच दीक्तितरमाणामत्रैव पवृत्तिरिति पूताः । द्वितीयषूत्ररथतु 
इषठ्ते वा वाशब्दः पूर्वपक््यावीकः । इष्टन्त एव दीताधर्माणां परवृत्तिः । हि यस 
तकारणाद्िरोषार्य्नधाततद् मत इर मुरुयत्वा्दन्ते तत्पमाप्त्यव्यवहितोत्तमे 
व दीकषारममदृ्तिरिति । न विद्ते विरेषो विशेषवाक्यापेशषा यत्र निरपेेति यावत् । 
एतादशोऽयों दीक्षणीये्टिः । दीक्षणीयेष्टिरितीटिपतमाख्यानमपीष्टयुत्तः दीकषितपरमाणा 
भवृिरितिपू॑ूतरपाकवतद्वुपयक्तं मतीत्यप्या्धः | इति तृतीयसूत्रधः | ननेषं वाम्य 
मनोत्तं॑दीतितर्माणामुपादानं पतरृदुक्तं निदतुकं॑स्यारिति चेत्सत्यम् 1 
छृष्णानिनमेलशरदण्ददिदानप्रतिकमंणोऽमरि दीक्ञारूपत्वामविऽपि दीततार्थलवं परम- 
सेति । तथानेतप्यामि करगोऽपराह एव क्रियेति पनरूषहेतुलमेन निर्हेहकला- 



1.1 -सल्याषाढविरवितं श्रोतचूर्व- [ ७ पपतमप्रभे-- 

यमावत । प्रामंश्पादनोत्तरं दौहषणोयेिक्रियायामपि ` तदनन्तरमेव । -दीप्तणी- 

येेदोकाकशतकारारभतवातपतिप्योगमावृत्तिः तिदधा मवति । दीक्षणीयाथा देषतापरि+ 

अहारम्वमपि, देवता एवोभयतः परिगृह्य यजपानोऽवरन्ध इति श्रुतः । तेन पर्वतोमते 

भरतिविहारं घा मवति । न -दीक्षणीयाक्ञं सहेता तु दीक्ा्गम् । तेन दीक्षणीयो- 

तके परोत्क आहवनीयमेदशच प्षेतुदीक्षणीययोरिवयेद्ूयं तदधं ति । क्ला- 

भ्रलयेन तु पूकाछ्तामात्म् । ततश्च प्महेतर्ममाहवनी गाहैपलास्मणीय पलो" 

तार हला सोमार्थमाहवनीप प्रणीय दीक्षणीया कायां । प्रतिबन्यक्ृतदीक्षणीयोतक 

पैवशेन सतहेतृहेमदी तीये होमपराते। होमः कर्व्य एव । प्तहोतारं मन 
सानु सम्रहर हला दीक्षणीयामिष्टिं निर्वपतीति कत्कभरल्यनोषितपतपहोतृ- 

होमाग्पहितानन्तय तु शिष्टकोपन्धायेन बाध्यते । प्त च न्याय इत्थम्--आचा- 
मेन कैन्यमित्यदिसमृतिविहिताचमनदिरवद इत्वा वेदं करोतीतयादिविहितश्रौत- 

केण बाप इति प्राति कप्य पदायधलात्दसयाऽऽ चमनादेः पदातेन 
प्रावद्यम् 1 प्रमाणबलात्रहपि्षया प्रभेयवलाबछमेव पूर्वो पश्यितत्वादरछ्वत् । प्रमाण 

विरोध्य प्रमेयविरोधमूकत्वेन पूर्ोपत्थततद्विरोषेन भ्रमेयवंखक्य पूर्वमेवा[ऽऽढोच- 

नादिति तेनैव निर्णय इति न!ऽऽचमनािर्बाषः तु कमस्यैवेति । प्रकृतेऽपि कापर 

नित्यं निरवकाशं कृत्वा सावकाशं ततः कर्ममयमिति तामान्पसमृतिविदितहोमकर्तन्य- 

तया पपषहोतृहोमानम्त वाधितं द्रव्यम् । एवं च्धिहेवरहोमो मधये कतैनय एवेति 
अमुमर्थमाह प्रपमोध्याये तृतीयभदे जैमितिः--रि्टकोपेऽविरद्धमिति चेत् । न 
शाज्ञपरिमाणत्वात् । अपर वा कारणा्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्, इति तिमिः सूतैः | 

तनाऽऽचै सूत्रं तिद्धान्तोपक्रमाशङ्कार्, द्वितीयमत्र तनिरापर्थ, तृतीये तिद्ध 
सूत्रम् । शिष्टस्य शरौतक्रमदिरकेषिऽन।ये प्ति आनमनादि्मरणमाविरुद्मिति प्रथम 
सत्रा्ः । बेदित्यनन ति दधान्तोपकम आशङ्क्यते । द्वितीयपूतरे नेत्येन तजनिराप्ः 
क्रियते । अविरुदधंन कंतु विरुद्धमेव । तत्र हेतुमाह--शाखरपरमणत्वादरिति । 
भत्यकषशाखेणाऽऽचमनादिपरातिः पमेव पदारयानां करमकाञपरिमाणः परिमितत्वादिति 
शाखपरिमितत्वादित्य्या्ैः । कारणस्प बाधकारणस्याप्रहणेऽनुषडम्भे सति प्रयु, 

कनि रिषः प्रयुक्तानि ज।चमनादीनि प्रयेरनपरमाणेनपरतोयेरनिति ृतीयसूजारयः। 
अबि वेत्यनेन पूव॑पकत्यादरततिः क्रिये । ओपापनहेमोऽप्येवे मध्ये कव्य एव | 
सुमाणडहमायर्यमाहवनीयस्य एयक कणयनपुदधरणपे द्रव्यम् । अयाषी- 
या$ऽहवनीगं प्रणयतीति सूत्रात् । अजल त्वाहवनीयघ्य नित्यवारयत्वक प्रणय 
नम्। उद्धरणप्तेऽमि दक्षिण्यं धारणमेव । नित्यं गाहपत्यदक्षिणासनी ष्यते 

५४१ 



शरणः ] ̀ गोपीनाथमहकृतज्योत्ाव्याख्यासमेतम् । १७६ 

इति पूतरात् । वाक्ते हदधिभ इति प्रहपक्ञको मन्न: । तेन सह॒ यथा भवति तथा 
महाहविदेतिवि पहोतरपज्तकं मनं मनप्ऽनुदुलयोमवेमेष्येऽहचछरषन्पठिता  जुहेति- 
चोदिततवातताह।कारमुक्त। द्भिहोमधेमण जुहोति । पत्रे परग्रहमिति विरेषणं 
अहश्यापि मनत १८५ नतु होमे ब्रहपरपणायम् | तस्य तु तेषा ये होमि भ्रूषन्ते 
परहा: सस्वाहाकाराप्ते भ्यज्येरजितिवहमाणपू्रेगेव सिद्धिः । मनपतेति परिषा 
शर्षपाव्यद्ृ्र्भम् । दीक्षतेऽनयेति दीक्षणीया तामिष्ि निति करोतीत्यर्थः । 
नि्पतीलस्य निवपारथकत्वं वक्तुम शक्यम् । इष्टिशव्दस्य क्रिपाविशेपपरत्वेन निर्वा 
पप॑मवात् । इष्टिहणमन्वाधानमन्न दैललणीयमेट९ हविखिमेषां मयीदेष्टशब्दप्रयोग- 
छामारथम् । अन्यया दैजञणोयः हविरिदमेषां मयीलयेताकेव स्यात्| अत इष्ि्रहणम् | 
दीकषणीयामिष्टि निपैपतीति पागान्यप्रतिज्ञेयमेतस्या इटेरिदं नामिति प्रदशीयितुम् । 
तेनेदं सिद्धं मति नामवतीनामिषटोनामन्वाानमनरे नान्नाऽपि निर्दशो नतु केवपिटि 
शब्देन निरे इति । तेन दैजञभीयमित्यपय्र्थम्  प्रायणीयप्रम्तप्ववमृथान्तेमि- 
दिपडवनमेषु नते पायनं जागरणं पलीपनहनमारण्याशनं च न विद्यत इति सूत्रेण 
परायणीयाप्मृतिषु त्रोरायनादिनिमेषेन प्तङतृहोमानन्तरं दीक्षणीमेष्टिकरिषायां पामान 
करतिदधतवेन वतोपायनं परिष्तरणोत्तरं जागरणामावतेपादकनिद्रस्थानिकक्षणिकमेनन- 
निपीटनाकरणं पर्मीप्नहने पत्यं क्षुधि आरण्या शनं च भवत्येव | 

दीक्षणीयायां ्रन्यदरेवताकास्तायाम।ह -- 
आध्राविष्णवेकाद्शकपालमा्ावैष्णवं वा धृतेचर् । 

अत्र हविजानीयादिति शेषः | अथवा तृतीयाय द्वितीया । अश्नविष्णेनैका्श . 
कपडिनाऽऽपनविष्णवेन शृतावस्थानिक्ि्वरतेन चरुणा वा दीक्षणीयामिष्टिं नि्पती. 
लन्वयः । तथाचायमधैः-एकदशकपाककरणकं चरकरणकं वा यागं कुर्यादिति । 
आतष्णवमिति देवतार्काप्मलयेन देवहा प्राप्यते । एकादशकपाटशन्देन द्भ्य 
प्राप्यते । एकादशम कपल सेस्छृतः पुरोडाश एकादशकगठः । धूतेचरमित्यनेने- 
कादशकपा्ाने द्रव्यान्तरं विधीयते । परतेचरमिलयस्य परतवल्पायां पृते निति 
सति यः विदधश्रः प्त पृतेचलरत्यैः । नतु घर तश्र । फेवहघूप्य चर्र- 
पणानुकूटपाककताधनत्वामावात् । चरते, नदीयति धामिति बौषायनोऽप्ाह । चरोः 
पाके नेदीयति निकट प्ति घृतं प्रिपतीयर्थः । एकेनवाऽऽयवष्णवगरहणेन तिद्ध 
पनयद नियमायैम्-आ्वषणव ए पृतेचरनीऽऽदविय आपलमब्रोक्तो पृतेचरैव- 
तीति । एतेन ज्ञायते पुरोडाशो बहाकर्वतकामस्य पृतेचरः प्रजाकामस्य पञुकामस्य 
वेलपलल्नोक्तं पुरोदाशचमौः काम्यलमप्ुहा्मिति । चरछ्रूपं पारपपरदे -- 

अर्ि्तोषमा सुतो दद्पोऽकठिन्रदः । 
न चातिरियिटः पाच्यो नच बीतरपरो भवेत् ॥ इति । 

५३ 
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अनवखावितान्तरूष्पपक्ो वैशदयानपे्त ओदनश्चरुरिति तृतीयाध्याये मीमांपकां 

अपत्यं चरछवरूपमाहुः । चरोरवदानं भक्षणेन । मेक्षणेन चरूणामिति पूत्रात् 
खिषटङृघागोत्रं तस्य मेक्षणस्य प्रहरणम् । प्रायणीयायां विषानवचनेनान्यत्र तत्ति- 

देरीतप्रायत्वात् । बौधायनेन स्प्टतयोक्तशच | अन्न प्रयाजाञ्यमागालिष्टकृनूषा- 
सपूकतवाकरयुवाकपलीपे नाना प्रकृतः स्वरः । प्रवानघ्ठरे विशेषः शालन्तरे या- 
बल्या वचा कामयत तावत्या दीक्तणीयायामनुत्रषारिति । अनेन दीक्षणीयायां यावद्रू- 
छुं मवति। एवं मन्द्रं प्रायणीयायां मन्द्रतरमातिथ्यायामिति प्रायणीवातिध्यावि- 

षयकष्ठरविशेपविषयेऽपि द्रष्टव्यम् 1 तत्राऽऽपस्तम्बेन प्रधानश्वरविष्येऽनेके पक्षा 

उक्ता-यतमरागन्नीषोमीयातेनोपा गु चरटस्यमकेषां यावत्यस्य॒वारमति तावा 
दीसषणोयायामन्वाह ततो नीयैष्तरां प्रायणीयायां नीमै्तरामातिथ्यायामुपा युपदे. 
रनोषोमीये मन्द्रेण व देक्षणीयायां मन्द्रेण प्रायणीयायां मनद्रतेरेणाऽऽतिव्यायामुा- 

श्पतूचेरम्ीषोमीय उपा वा दीक्षणीयायामुपाडुवरं प्रायणीयायामुगशतर्. 

मातिथ्यायामुपाशूपतत्सचरस्ीषोमीय इति । चरन्तीतिवचनात्तत्र यावतप्धानमुांदिति 
न्यायादि्िमधानानामेवोषांशुत्वम् । अङ्गानां प्रयाजादीनां तु यथाप्रतीति तद्या्या- 
तारः । जेभिनिष्तु नवमाध्याये प्रथमे पदि देशपनद्धुपांडालं तेषां स्यच्छरति्िरदेशा- 

तप्य च तत्र मावादिति सूत्रेण प्रयाजादीनामङ्गानमिवोपांशुत्वमाह् । ् रग्गर्पदेश 
संबदधमुपाशुतवं तद्धागवर्िपदार्ाना धर्म स्यात्| श्रुतिनिरेशात्, यत्किचिच्छठदर- 
पृशुतिसंयोगात् । जयमर्थः-पराचीनशञदः पाका क्ञत्वादूवदषं निराका्ी कर्वव्यः | 

तत्र यज्ञशब्देन श्रुतेन निराकाद्सीकरणं न पमवति त्पराशब्दपंबन्वितात्तस्य 

ततशवाश्रुतोऽन्यो यज्ञशब्दः कल्पनीयः । तस्माच्छरतेना्नोपोमीयराब्देन निराकाङ्क्षी 
क्रिये । ततशवा्ीपोमीयस्यानवये विवे पराचीनशबदस्यागयवहणमागपरतात॑मवा 

द्ागवरिषदार्थरत्वावदयमावात्द्ध्म उपारतं तद प्रयुक्तं तस्याप्य त्रे तेपु 
मगनन्धिपदायेषु मावदिति । अत्र बहुविस्तर आकरे द्रटम्यः । अक्िन्पूत्र 
उपात्त श्तिषु-त्सरा वा एषा यज्ञस्य तस्माचत्किनित््ाचीनमञ्नीपोमीयत्तनोाशु 
शर्तोति । योपाश्वनुष्ठितिः पषा तपरा । त्सरा छश्मगतिः । आश्वदायनसतूषाशल- 
विषायके प्रकरणे पोमिकीपु इष्टिषु प्रधानविषये पौ क्य इतिवचनेनोपांतवमेषो- 
क्तवान् । शाद्धायनोऽपि दीक्षणीयदीषिपपा्हनिरिति प्रचेकमुपांशुत्वं सष्टेषोक्त- 
वान् । तप्रोपपंहाराङ्कारपते यो हौ त्रशाजनानुगुणः पतः सोऽङ्गीकर्वम्य इति । 
उपहारान्गीकारपे तु प्रातो मध्यमस्वर एव । उपपतदि उपांशुत्वं तृपाशशुप्दा 
चरामेति स्शासाविहितत्वजियतवेति द्रव्यमिति । 

१ ख. ्यवत्वे 1 



११०द्छः ] गोपीनाथभद्रकृतज्योत्त्राग्यार्यासमेतम् । # 

सप्तदश सामिषेन्यः। 

सोऽपः । बहुषो याजुरीलया सदश्च प्ताियन्यः । जषठायनरौ भ 
सतते भाश्वलायनोक्तरोव्या । तत्रमं प्रपमो देवतानामभनिश्च विष्णो तप उत्तमं ह 
इतयश्वलायनोये याज्यानुवाक्ये । अग्निर प्रथमो देवतानामभिश्च गिष्णो तप उत्तमं 
भेह इति याङ्प्यौ याज्यानुवाक्ये । 

न यजमान भागवति स्वषु सौमिकेष्विषटिपदवन्पेषु । 

प्रायणीयायाः कृत्त्वपकञेऽपि यजमानमागावद्ननिवेधं वारपितुमेव न यजमान 
मागमव्यति । यदि शंयुवनेति परापणोयायां वचनमेतस्मदव ज्ञायते सवषु सौमिके. 
निषिपशुनन्धेषिति पूत्राप्यनयेती ति । (तेनखण्डेषु परायणीया्यतिरिकेष्वटिपडव- 
पेषु यजमानमागकदाननिमेधः पिद्धो मवति । प्रणीताप्रणयनं मवत्येव | परयवनरूप- 
दृष्टक।तद्धावात्, अवग्यवननपेधामावात्, यजुरसूतामिः पथौतीतिवषनामावाच | 

नान्वाहारय द्दाति। 

स्यषु पोमिकरेष्विपजन्धमिलतःप्यनवेति । दालक यजमान एव । द्रनयपर 
करपनं यनमानप्य देकषिणादानै न्म्य जपरानेति यानमानपन्नात् | ददातीति चज 
मानमिलाश्चञयनूत्ात् । दानिवाचनान्वारम्मववरणततप्रमगेषु यनमानं प्रतीयादिति 
कात्यायनपूत्राच । इष्टयश्च पटुनन्धा्ेटिपदुन्धाः पौमिकंयश्च प्तोभिकाश्च सौमिकाः 
सरवाश्च प्य च स्वे । एमान्जियेलनेन पूत्रेकरेष इषटिपशुबन्येषिति पटिङञानतवि- 
प्यानुरेषास्सिद्ध एव । र्वाः पतौ मिक्य इष्टयः यै पोमिकाः पशुबन्धाकतेषन्वाहा्यं 
न ददतील्ैः । भषानदसिणयैव प्रङकसिदधेरति मावः । द्वादशाध्याये प्रथमे पदे 
भूतत्वाच परिक्रय इति नैमिनिनाऽप्यवं न्यायोऽनेन पूपरणोकतः । अन्यविषानादारण्य- 
मोजने न स्यादुमयं हि वृ्यथमिति पूत्राजेति मण्डकष्टुत्याऽनुकरीते । पतौ मिकयैव 

क्िणया कपण गूनतवादानततान् एरयकमरिकरभोऽन्वाहार्यदक्तिगेति सूतरायैः । पा. 
बन्पेषवन्वाहायेस्य पकयैवाभवरिनायत्तदानामि तिद्धे निमेषो ज्ञपयति अलन्ताना- 
व्यस्य पशुवन्धेष्वपि केवमन्वाहाये ए दस्िणा तेनैव पुवन्धोक्तदत्िणादानफछ- 
तिद्धिरेति । अन्वाहाभ्र्रहणं पवनय सिणेषठक्षणम् । तेन तस्या अपि निपेषः| 
हुवचनोनेव सोमतश्रानारगत्ृतलेटिपशुनन्धटामि परग्रहणं ोमतनहि्मूतवैामा- 
शिनौ परायभित्तपशु अप्थन्तरा मवतलतथोरमि दक्तिणा न मवतौतिज्ञापनायैम् । उक्त 
चोपोमौयस्थ पतवनीय्य वोपारसमधत्वमनयोरवोषियनेन । एवं पािक्ृलयादीनाभमि 
सोमतचरान्तःपातिते पतति दक्षिणा तेव । यस्याऽऽधिने श्यमनि पूरो नाऽऽगिर्भरति 
सौ वहुरूपमाकमेतेलस्य पशोसत््मुपनीनेव करवयतायामवि दकषिणा न | जसि 
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सक्च भाकाङ्तिततवदत्रैव परपक्कप्रयोगः दशति । तत स्वधितिसवरमत्ावरुणदण्ड + 

हृदयशूढयुपास्त एव स्फ्यादीनि च । उपादानछाववा्कतशलङुम्ीप्मवत्तधान्यस्ता 
एव पर्ञलय प्रयोक्तव्याः । प्रुरशनाया वपा्रपण्यो् मेदोऽ्॑तिदधः । पउठोतृपधि्टो 
म स्तसतच्रन्तःपातित्वात् । न युपच्छेदन् न वेदविकरणं नोत्तरवेदिचात्वालकरणम् । 
ना्निप्रणयनन्वाषि नेध्माविराहरण। न वेदकरणं न परिस्तरणं न प्राणिप्रतानम् 
उर्पराजीस्तरणे विकटपः । न ब्रह्मयजमानयोः सदने । समवत्तानो पुरशना वा, 
श्रपण्यो कुम्भौ तशा इतयेतेपामेवाऽऽग्रादनम् । न ब्रहमवएणं नोपवेदानम् । पवि" 
-अकरणादिपातरसंमश्ीनकाठे सेविशन्तामिति समवत्तपानीपशयरशनादीनि -पातराण्यापता- 
दितान्येवामिगृशति । दक्षाय वान्या ऽपोलयदिपशुबन्ोकतपमोगक्मेण प्रज्ञ" 
णान्तम् । उत्तपरिगरहादि स्मनगूहनानत प्ते । ततः परायश्चित्तहोमः पशूपकरण- 
मुपाकरणाज्ग (ज) पञ्चाऽऽदुतयन्च मन्ति । बहृरूपोऽयं रुः । न मन्धनम्। रशनादा- 
रादिभपक्तासर्णानं मवति । साम्िधिन्याद्ि छुच्यावारान्तं निवे । एषद।ज्याप्तचचे 
प्वदुसादनीयमन् होत प्रधानेवतावाहनमानं तमेव पिष कर्तव्यम् । नान्येषामू- 
ध्मावाहनादुतप्ानमित्याश्वलयनोक्तावाहननिपेषप्तु नियताद्गदेवतचाहनगिवेषपरो 
नऽऽगनतुकान्तःपातिदेवतावाहननिपेषपर इति ज्ञेयम् । वनसपतशवावोहितत्वान्ाऽ ऽवा 
हनम् । न गुवाप्तमल्ञनादि न प्रयाजाः । आच्यस्याल्या; सुवेणाऽऽयं जुहां गृहीत्वा 
तेन खरुखधिती द्कत्वा ताम्यां पडुपमज्ञनं कृत्वा शमितेषा तेऽध्रिर्चिक्तं पारा 
मादिशच्छमित्रे खितं पदाय यथास्थानं स्वरमषगृढ्य्यादि पाया आपजामिमच्रणा. 
न्तम् । एषदाज्यस्य मध्य उत्पादने तद्वक्षणमुमयोः । नोत्तमः प्रयानः । परारख्वतप्रा- 
जापलयपुवपान।मनमिवारितानमिव प्या वा एनां वपा यदयनभितरृता इति शरुतः | 
अनभितापितिभि्षामिः प्रचरन्ति वाजेयसूत्ा्च यथा याग उप्योगस्तन्यायेनात्रप्य+ 
नभिवाहतिया एव याग् उपयोग इति दर्व्यम् । नाऽऽन्यभागौ । यजमानेन व्यास्यति 
पृशचहेतार वपाया निरुूढवत् । सूथा च्छागस्य वषायामेदपोऽनतरूहति पुरोनुबाक्यमिपे 
विशेषः अशनेयप्चुपरहृतिकतेयाज्यपरेपो न] अभ्नोपोमोयपरङृतिकतते सूर्याय च्छगष्य 
वपाया मेदः प्यति याज्यप्रैपोऽस्ेव। सरस्यां देषयन्यवन्दियावी मूयाप्तमिलतुम- 
खणम् । जेमानमिति महेनद्यानिनः। चातव मार्जः वरदराने च, दिगा नेयुक्तमेव 
पराक् | पशषुरोढांशपात्रत्तादनादि आत्तादनान्तम् । आ्नेयविकारपकषे यज्ञोऽपि अयं 
यज्ञः पञ्चहेता । जघ्नोपोमीयविकारपकषे प्रनापतिरतति अयं यज्ञः, विव्ये चतुहोता । 
तेतो जहवमुपस्तीरये्ादि ` कपराटविभोचनान्तम् । सूर्याय पुराडोशस्येति रपे विशेषः । 
धनिर्णयः प्राखत् । तते नुह प्शवगृहीतं गृहत षरज्यसुवै चाऽऽदाय शृत २ 4 

१ख.वसाया। 



न्क 

शः 

[प्रर पट्टः] गोपीनाथमदकृतज्योतत्राव्याख्यासमेतम् । = ̀ ५५७ 

हवी: शमितरित्यादि हविःरेषोद्राप्तनान्तम् । रयाय च्छागस्य हविषः इति प्रेषे 
विशेषः । रैप्निशयः प्रात् । च्िष्टकृयागप्तचाद्नस्पतियागपतच्वम् । वनस्पतेः 
सिषटङ्दविकारतवेन तत््नातीयधर्मेतेन पनियोगशिष्टतवात्। एतत्स पराकं कर्माऽ5. 
धिनशखपतवन्धिचमपरहेमभ्णान्ते फटटेपहो मादि आश्चिनकपालविगोचनान्तं छता 
करवयम् । ततोऽ्ीदोपयनानङ्ारानाहरेला रि प्मानतन्रेण । तैर्मे ठु ततशचत्वरि 
पवि्तो्रशक्ताणि । ततोऽगनोरोपयजानिलादोति शिषः । सूर्यो देवीमुषतमिल्ाचाः 
षडुनो याज्यापुरोनुवाकंथाः । अविष विकट | वनस्पतिपषेऽपितेत्यनन्तरं यत्रा- 
मराञयस्य हविषः प्रिया धामानि.यत्र प्ोमस्याऽऽञयस्य हविषः प्रिया धामानि यत्र 
पूर्य च्छागस्य हविषः प्रिषा भामानि यत्र वन्ते परिया पाथारतीलादि । चिष्ट- 
कृतमपे होता यतद सिषटकृतमयादनिरमराज्यस्य हविषः प्रिया धामान्ययाद् 
सोमस्याऽऽस्यस्य हविषः प्रिया भामान्ययर्तूधैस्य च्छागस्य हरिः परिषा धा! 
याद्वन; प्रिया पाथारसील दि । यद्वि प्वनीयपशावाज्यमागौ न क्तौ। तदत 
ेवनधिनोरपि वनस्पतिपेषलिष्टकदपयोराज्यमागोत्कीरनं न कर्ैव्यम् | इपि परप 
इदेतततश्रोपनीविपौयेषशुधरोग उक्तः । अथ प्रक्तमुच्यत प्रकरणादेव पमन. 
धित्वे तिद्धे सोरिकेितिवचमै वायत्यषवादिन्यदृच्यथं यानि यानि पतोमन्गः 
वद्ध्थीनि त्यपि न मवन्तीतिन्ञाषनाय च | तेन नहमवरणे पेस्याप्पास््रपीषटिषु 
यज्ञविमोको ब्राह्मणतर्पण चेलेतानि न भवन्ति । एते पदाथा अवभपेत्तरमपि व्यौ 
इत्यन्वाहायनिपेधपाह चयदिवगम्पते । त्रतोपायनादीनाममि सोमाङ्गेः विदधातेऽपि 
तेषामराल्मगेव तिदधार्यतवं नोत्तस्रेलेषं मेदा द्विभिभेदो द्रटम्यः । केविद्यनमाना" 
यैमाप्तनकलमनमपि न करव्यं कृष्गानिनस्याऽऽप्तनधिलाद्िति कडन्ति । तत॒ न 
न्याय्यम् । अदे दपिष्येतिनिरप्तनद शनात् । इषटिपशयुबन्ेनवितिवचनं पमिकेषविति- 
लिङगाहतेधेन पडुनन्धानामव ग्रहणं नष्टीनाभिति स्या्तदयावृत्यरथम् । अन्वोहा्धेग 
सोमं पिपातित्, न व्वेवापोमयाजी स्यादिति शालान्तर्रतेरव्यप्यायमन्वाहार्निेषो 
नानाढयस्व | तस्य पसु पोमिकीणिटिषु स्वषु सौभिकेषु परुचन्धेषव्वहवैसयैव 
दानम् । दक्षिणाकाल आीधत्नेयाम्यां हिरण्यदानम् । मन्धादीतरेम्येः। एताकतैव 
सोमतिद्धिः । तविदं सपरमवयकरठन्यत्रतिपादनपरम्। अयन्तानाढवष्य द्तिणाटावे 
दोपामावपरतिपादनपेयं शाखान्तर; । आढ्यस्य तु जस्पदक्तिणादनि कटामावो 
दोषश्च । 

“ तथा चस्छतिः-- 

॥ अगनिटमारिकैरेभौ यनलय्पदकषिः । 
प्त नाऽऽपनोति पति द्नये फं दोपं च गच्छति ॥ इति | 



चज सत्पापादविपवितं भौतचूं~ ` ( ७प्मन-- 

मृषरि-- 
भः प्पमकस्पस्य योऽन्कसेन रवते | 
न सापराविकं तस्य दुमवियते फञम् ॥ इति ॥ 

स्मृत्यन्त ऽपि-- 
भमः प्रथमकस्पस्य योऽनुकल्पेन वते | 
स नाऽऽप्नोति फठं तस्य दोषं चैवापिगच्छति ॥ इति 1 

यो हि अस्वदक्षिणयन्ञ आलिन्यनिपेषः स समरकरकादपदतिणय्तरषथो 
द्यः । यदपीरं सूतं यानमानपूतर एव पितु युक्तं तयाऽपि अभिषारणन््वयापरा- 

दनतपरषदारा्वयम्वादत् पाठ इति द्रशवयम् । ददातोचयत्रान्वमौनित गिज 
दषव्ः। 

भुवायाः शेष. करोति। 
भुताशब्देन तद्रतमाज्यं लक्षणया शयते मश्व कोशन्तीतयत्र मश्चशबदस्य तत्य 

ए्यरक्षकलमिव । ताल्नुपपसिरत् छक्षणाचीनम् ।  भूवागत्याऽऽज्यप्य शोषे 

करोति स्थापयतीत्ययैः । भुया हृलनन्तरमान्यस्येति षो वा । धुगरातेबन्विन 
आर्य शेषं करोतीति तरथेः । प्तम्पये पष्ठी बा । रोषे, करोतीतिववनात्सि्टकर- 
मिषारणद्ये शुशया नाऽऽप्यायतने भुव ज्यस्य शेषलपादनाय । तत्र तत्राऽऽप्यायनं 
हि पूरणा । पररितस्य षत्वं न पतेमवति ] अत आप्यायननिपरेष एवेत्य विषः परथ" 
वताम् । छिश्कदमिवारणदधपसयेवानिमला्तरैव शु प्यायनामावः। आज्यस्पास्या- 
उयदेषपपि, स्वापयति प्रयोजनत्वात् | पुवाेपादूप प्रयुनेऽ्मे स्वाहेति 
सवेण चलतो दीकाहुनीजुहोत्यपो देवीरिति कचा पश्चमी मितयुत्तरत्र रेषविनियोग- 
बखादेव शेषकरणे भिदध इदं वचनं शेषन शेषततिद्धचरथं भौनैरायैरन्तिमव तिभिः 

श्यां गृदीतमऽनेमैव होमः करैरय इत्यविरेषं चोतयितुम् । भरना कडानि- 
स्छिष्टकृरमिष।रणदरय आप्यायनं कृते चेत्तद।ऽपि ततत होमौ जुहुयात् । उमय~ 
मि पायनित्तहोमोऽना्ञातनपदि च। , 

पर्नीस्षयाजान्ता दीक्षणीया सपि- 
ते मक्षयिल्नाऽऽस्येडां विरमन्ति । 

पत्नीहेयनिरन्तः समापय्य स्ता पलोपेयानान्ता । पलोतयानान्ता दीक्षणीया 
मवीयेतावतैव करमेस्थायां तिदधायामपि सेतिष्ठत इति पुनः. पेस्याभोधकष्चनं 
लनीयानान्तेमतिलिकरपमिः ्यायामषि प्रतिपत्िकममिरपि प्यापनीयेत्येतद- 

१. "लातेने°1 



॥ 

श्रभद्ः ] गोपीनाथमहकृतज्योत्म्ाष्णर्यासमेतम् { = ५७९ 

समू । तेन पमश्रमेव प्रतिपत्तिकर्माणि । वेदप्तिपत्तिरपि पमननेव। योकधमोचनतंवि- 
सरगजिपि समशरमेव महः । अवमृषोततरमािनीपृदयनोयादीषटिषु पवण्यत्तरापु क्रियन्त 
इत्यनेन पनहनततेपायनेयोः करस्यतायां नोधितावां दीतणीयावमितयोराचिकी 
तिद्धिरवगता मति । अन्यया दीक्षणीयायां तयोयेतत्र्तनहनतरतोपरायनयोरुद्य* 
नीया्यां विमोचनविप्गयोः करे परवणयुततरातु क्रियन्त इति सूत्रत उदयनीयेष्टौ" 
मतोपायनेविधानमततगतं स्यात् । प्रकरणदिव दीक्षणीयाटामे .पुनवेचनमत्रैव परतिपत्ति- 
कमौण्यावड्यकानि न खण्डायां प्रायणीयायामपीलेतदर्भम् ¦ नन्वेवं॑तस्मदरता एत. 
दन्ता इष्टयः संतिष्ठन्त इति श्चुतिरोष इति चेन्न । भप्रतिपक्तिकमभरेतद नरष 
प्या मवन्ती्येताटशकल्पनया विरोपामावान् । मक्षयित्वाऽऽज्येडां विरमृन्तीलेः 
तावतैव पिदधे परलीप्यानान दीक्षणीया पेतिषठत इतिवचनं पतनीतेयाजान्तलम्रतिषा्, 
दकवियिवाक्यस्याऽऽज्येडामन्ञणान्त्वमेवा्ं इति दपितुम् । तैन यत्र यत्रं पतनी. 
सेयानन्त्वं श्रवते पतनीक्षयाजानतोऽननोपोमीयः परतिष्ठते प्लनीप॑यानान्तमहःः 
संतिष्ठत इत्यादौ तन्न ततराऽऽस्पेडामत्गान्तत्व॑ तिद्धं मवति । मन्तयितवाऽऽ-" 
ज्येडामिवयनाऽऽज्ग्रहणे यत्न निरपपेडामरहणं तत्र भषानहविःतेवन्पीडाया एव. 

सपर्य ॒हतिप्रदोनार्थम् | यथ।ऽऽतिध्यायामिडान्ताऽऽतिथ्येलयत्र विरमन्तीः 
व्यतराप्रतिपत्िकरमम्य इति शेषः । एतावता पत्नीपयाजान्ततवमसत्येवेति । पी. 
सैयानान्ता दीक्षगीयलयेतावत एव बृक्यस्य मज्ञयितेत्यारम्य विरमन्तीयम्रेनरथः, 
अद्यते । मसथितेत्यत्ान्तमा वितो चू । तेनाऽऽज्येडामतणत्योमयकरतृकसेनः 
बहकर्कत्वमावेऽपि भयोनकत्वमादाय विरमन्तीतिवहूवयनवोषितवहुकककि धापा, 
मानाविकरण्वं समानक्ैकत्वं चोपपन्नं भवति । तथाचायम्पो मति--होतारमश्रधे 
चाऽऽग्येडामषणं कारयित्वा विरमन्स्य्रतिपत्तिकभ्योऽध्वध्बद्मयनमानाः । याज- 
बहोत जाग्येदामतणो्तरं वेिप्रतिप्तिमाध्मवशिषटं तदधवत्यव । रसय त्वर, 
कमव नालि । पूत दीक्षणीयाकरणपते योक्चविमोचनं कर्वन्यमे । यजुः्शातिनि,. 
यजमा यानुषहोनस्य पत्ेऽपि माजैनं न मदति नेदमादिषु मार्जनमरवगुदयनीयाया 
इतयशवदययनोक्तस्य मा्मननिपेषस्य पैरेषिकशाच्ञलेनपि पवृतः । 

भारयदयाष्वनीयम् । 
यः प्रषान्य कालः सोऽङ्ाना९ प्त देशः स कता पोऽभनिरिति परिभाषया क्रतू 

समातिप्न धारणं न पुनः पुनः भरणयनम् । परपानदेवतामाजपरिग्हा्थया दीक्तणो- 
यया परिृहतस्य देवतारपश्चहत्यागायोगादिति मावः । भरपानदेवतामात्रपप्महार्थतवं 
दीक्षणोयाय। इत्य ताभकमगरे वक्ते । दीक्षणीयायां विरेषमाह नौषायनो द्रैषे-- 

१ खन, शमर ॥ 



भूम सत्यापाढद्विरवितं श्रोतसूर् ~. { ७ एपमप्रभ-- 

मनो ह स्माऽऽह शालीकिः कामे पू बाऽपराहे वा शालमव्यवसतपाक्वस्त" 

मयादक्षणीयां संति्ठापथियेदिवि । यनपानोऽपराहे दीक्षव इति विं प॑पदभरितु- 

मवम स्मयात्मगेव दी्षणाये्टं संतिष्ठापयिपेत् 1 संतिष्ठाप्रायतु , समापचितुमी- 

च्ेदित्य्ः । अस्तमयासमगिव दीक्षणीयां :त्माषयितुमधवयु प्रयोनेत् । अध्व, 

यशटमाधीनलात्समािरिति मावः । पंतिषठापयेदिति षाठ ऋल्रेव । दीपितो 

न॒ कांचनाऽऽहुतिं जुदोलन्यत्र रतुपयक्ताम्ब इत्यनेन शवः्रमृति प्रामः 

रम्य, सरवैषा, होमानां निविद्धतवाहयोपे पराय्ातहोमयोरेकफलकलेन प्रयमदिनपैः 

अन्वि्ायेमस्यापि लोषाधम स्मयालग्षणोयासमातिरावदयकति मावः. । य| 

कदाबिदोक्षणोय्ेरलपयाः प्रागा । मध्य एव ्तायम्निहोचमपटृष्व पातर 

पिहोष च स्मारेण हुता कृतन्ताशिषठ पतमाप्य विरम्य पदु. परव 

परायशितत हुतवाऽपराहे दीक्षत इति विभिवछत्रेचुेव वमनादि । भराङृती्ेतु 

तदानी काामाबाहयोष एव | अस्सिनििषय एकापूतैननकलनिरवाहाय , कतुषमाप्त्यन+ 

न्तर योषपरायथिततं कर्शयेत् । जयता पर्वधायभिततं हुत्वा तैव द्ा. सथ्रायः 

शिचहोमो दीकषान्तरं ब।। यि तु दीतप्नपेटयारस्ातमागिव पू परीऽखमेति तदा परेः 

सुरेव दीकषणीयेष्टयादि । ्रातरशनिरोजहोमस्तु सकि भवलेव । काठके प्राङृतीटिः 

रपि नो चेोषथायशित्तमेव तदैव वा दीक्षणोयि्टादिः 1. जस्मियके पराहोनाप" 

र्षः भाकतेषिभकार पूर्ववत् ! यदि. त्वरव्धाया दीनायाः प्रतिनन्धवशेनात्तमा. 

दिद ्वभाष्िततं हुतवा रिष्टं कर्म तदैव समापनीयम् । दवादरपमारयुहोता- 

सम्पदि पू्धोऽलतेति तदतु पेल संमारवुहो१दि नतु तेति ब्रश््म् । 

॥ माचीनव रशं विमितं बिमिन्वन्ति | 

परादुलतम् । विमितमिति सूतां क्भरत्ययः । मिन्वनतोत्यप्योपपर्गबणादु- 

प्रिशदाच्छादयन्तील्ः । तेन दीक्षणीयायाः प्रगेव विमानम् । अन्रोष्रिषटादाच्छा- 

दनादि । एतेन दीक्षणीयोत्तरं परामंशविमाने कथं मवति देशस्य भ्या्तत्वादिति 

शङ्का परिता मवति । प्राचीनव द्रो करोति देवमनुष्या शो व्यमनन्त आ देवा 

दषिणा परः परती मतुष्या उरीचीर रद्रा इति श्रुतौ दिमिमागस्लयैवाद एव । 

तथा च तृतोयाध्याये नतुधषादे नेगिनिः-दिनिमागन्र तदवततैन्वस्याधेहतुतवादिति । 

दिषिमागः प्रतीच्या दिशे मनुष्यक्वो विमागोऽगि निीतदर्भवादार्थः । प्रयिण 

पाहि व्या्रियमाणानां मनुष्याणाम पृष्ठतः कर्त परतीचोतेनन्यप्यैतः `प्रा्ततेनः 

तत विष्ययोगादिति पूताः | नषीताधिकरणकदेव पवमव | तथा च तेनव गता" 

त्वेऽपि निवीतं मनुष्याणा प्रियतर प्रय्षध्यश्रवणादथवदव एव विधिः कलप नीयः । 

१क.यदि। रख. "वाः । 



शपरनपरछः ] गोपीनाथभद्वकृतज्योत््नान्यस्यासमेतम् । ॥ 

तथा च ततर निवरीतसततेरेवाऽऽज्ञ्येनपरतीतेर्थकदेन निवरीतविधिक्लपतं = दपा 
भिति खतच्रविधिलापमवारसतु तत्नोषव्धानसतावकत्वम् । प्रकते तु प॑ मनुष्याः 

भती व्यमननेतयु्ा पूर्व पपाचरितसिन प्रतीचो परिमागस्य प्राशस्त्यावगतेस्तेन 
परतीनीदिमिमागः कार्य इति विधिः पुरुट्थ इतिविरेषशङ्कवरणर्थमिदममिकर - 
णम् । प्राचीनवन्ं करोतीति तरिषौ श्पमाणो देवमनुष्या द्विशो व्यमजन्त प्रात देवा 
दलतिणा पितरः परती मनुप्या उरी ुद्र। इवि योऽभवादः परोऽस्याभिकरणप्य 
विषयः | अघर देवपदं पिजुषठतेकम् । रुद्राणां देवेऽपि गोनहीवदैन्यायेन पृषम्रह- 

णम् | तथा च प्राचीं देता दक्निगेयतन देवशब्दो रुद्रातिरिक्तपरो र्ठ इति ज्ञेयम् । 
पराचीनः परागमे) वंशो यस्य वरिमितपेशसयतदव दक्ितनिमितमिल्याद्पायते । एतदेव 
प्राचीनत्वं ृष्शस्यैव | प्रागायतं पृष्ठं कुषीरिति वाजनेपिश्रेः । प्राचीनशठटः 

पुरोवाच नवोधयैवाची देवमनुष्या दिशो व्यमननोति लिङ्गात् । तसिन्ुरीचीन- 
वश्शा शदेलया्य्रेभिकयां शाखायामुरीचीनत्वस्य प्रत्यन्नानाच्च । प्त च प्ष्ठवंश- 
स्तावन्याह्ो यावता शठवंशेनाऽऽप्ययियिके। विहारः प्तपल्यायननः प्रत्चरः पेष 
रयेत । विततस्य प्राचीनवशमिति विशेषगाद्वरोऽपि प्रागन्नो विमानोत्तसेव दत्य 
इति गम्यते । तद्धारकत्वायाव्टुपयुक्ताः स्वे स्तम्भा अपि । पुरस्तादुत्तं पुरोमगे 

किचिदुचम् । एतदप्यम्यायतननि भौ णासपपरमेव कर्तन्यम् । प्राचीनवंशं पुरसाहुनतम्, 
एताटशविरेषणगिशचिष्टं विमितं प्रदेशमाच्छादयन्तीसयताद श।येकरणाद्वंशसलम्मदान- 
स्थोन्नततवप्य च पृकुकरिम्धता, इष्टयृतरमच्छादनपरिप्र यणद्वारकरणादि अत्रे विषा 
मात् । पुरोभाग ओन्नलविधानात्श्चर्ान चना । स््ठमतदुक्तपावस्म्यन प्राचीनवंशं 
करोति पुरस्ताटु्तं प्चालिनतमिति । बौधाधनः- जुष्टे देवयनने शाखा कारिता 
मवतीवि } एत्व प्रमाणविशेपानमिषानादथलक्षणावायामनित्तारौ । अपौतपहिमाण- 
मिति कालायनोक्तेः । बौधायनपतु जले परामशः पोडशपरकरमायामो द्वाद शत्याष- 
स्त्य मध्य दवदशिकतो विहर इत्याह । प्रयोगत च प्राचीनवंशा दिक्ष्वतीकाशा 
दितो वर्षामि त्यै चततनो द्वारः कनति प्राची दसिणां प्तीचीमृरीर्वां कति 

णतो नतश्रपणामारे इनत प्थाललीशाल्करिति । आयतनानि पविधवििलानप, 
तमप्रमाणानि परमततेत्रमि प्मवानुपररिण । पम्याव्थ्यपसे तपरोरप्याहवमोम।यतनव- 
दे45ऽयतने आह्बनीयत्पुरतः करमेण प्राक्स पराश एव । ओैपासन्निरायतनं 
तु पाशततमोष् एव ्रचार्राहिते परिश्रिते प्रदेये । धरकमप्रमाणे यनमानस्वाघर्योवा | 
यजमान्याघ््यवष हि चेष्टानां कर्ता मवतीति रखपूत्ात् । प्रमो द्विपदलनिषदो 
बा शुलमूूजात् । पदयते गम्यत इति उ्यतपयकपरोऽपि । प्दस्यानेकविधव्मुकतं 

१ क. "पिदा 
1 



चथ सत्याषाढविरचितं भोतसू्व- [ ७ सपमप्रने-~ 

शुषे पदे युगेऽरत्नावियति शम्यायां च मानु यापाकामी शब्दर्षस्व 

िशियिलादिति । विशयित्वात्, अनेकविषल्वादिवर्ः । पं पश्दशाङ्कछमिति 

नौभायना । दशाङुलंकषद्ष्दमिलयपि सः । दशङ्खकं परमिति काल्यायनः एतानि 

अरमाणानि सा्िकाणि । पराची स्त्र गेकत एव प्राह । तत्र वँषायनः-हृत्तिकाः 

सस्िमां प्राची न नहन्ि(ति) तापं दशनेनानुभापयेदियेकं, शरोणादशैनेनानुमापये~ 

दिदं, चित्रासालोरन्तराडेनानुपापयेदित्यपरभिति । एतानि ठ्षणानि देशविरेवेषु 

सयवतिष्ठनते । परवदेशपरापारणं क्षणे कायायन माह -प्तमे शङ निखाय दारक" 

समितया रण्वा मण्डढं पारडिर्य यत्र रलयोः शङ्कगरच्छाया पतति त प्राचीति । 
अग्रे सक्तिपवतीरोककरणविषानादविमितस्य चतुरश्रता गम्पते । पत्रि कय 
इति विषादे कमणि नतुरन्नेषु विदिषेष छ्क्तयः। पलम्बः स्प्ठोवामुमरथमाद- 
सबान्तरदिु लक्तय इति ॥ 

परिश्रयन्तः स॒वितष्वतीरोकान्कुन्ति । 

भराख्ं विमितमुपरिदिदाच्छादिते परिश्रयन्तः परितः कटादिमिराच्छाहयन्तः 
परिकर्मिणः स्लकिषु कोणेषु मतीरोकान्छनिति । भरेकशब्दोऽन्तराठवाची गवा" 
णीति यावत् । जरेकेषवारण्यान्धारयन्तीलश्वमेे श्तेः । द्वो लकारस्य रेकश्च 
च्छदः । कोणेषु गकक्ञागि कुर्न्तीदर्थः । परिभ्न्त इति शतृनिरेशातसिभग 
समकारेवातीरोककरणम् 1 

उत्रपमवान्तरदेशं भाति पश्चपमू । 
उततरर्ाषसतरभदेशामिमु पशममिय्थः । जवम परतिशनदालमपते । उत्तर" 

एषं परति पथममिलेतावतयुच्यमान उत्तरपैशब्ेन गवालस्यैव अरणं स्यात् । तया 
तत्मीपेऽवान्तरपेश ए पञ्चमं गवाह स्याततन्मा मूत्त्वन्तरदशम्यतिरिक्प्तमी- 

पवन पू्॑माग उक्तरमागे वा यपा स्पादियदू्मवान्तरेशत्रचनम् । विकूष्या्च- 
स्वति मागा विदिकाश्चतवारलतत्र पू॑माग उत्तरमागे वा प्चमं गवाक्षमिति दर्टभ्यम् । 
उत्तपू््रहणमितरावानतरेशब्पाृत्यै् । 

दिश्ुद्वाराणि। 
वन्तीति शेषः । श्रुतौ दिवतीकाशान्करोतीलतीकाशाशजरो दरारवाच्येव । तानि 

अरलिनमाश्राणि । पृष्ठवपूतरपाश्रल्योदकूत्र्षपातादक्षिणतः प्राेशमिते देशे दवार 
सम्म । एवमुत्रतो द्वरकतम्भः । एवं परलगारं घप्ं मवति । शृष्ठयसूत्रौरशत्योद- 
कपूतरसंपाताद्तिणत उत्तरतश्च पूर्ववदेफैकं स्तम्भं दयात् । एवं प्राद्र पन्नं मवति 

उदकू्रतिणप्रान्तपूत्पतपातास््ाच्यां प्रतीच्यां च पदैकं स्तम दयात् । एवं 
दक्षिणा पपत मकि । सदपूतरोत्तानसूषेपतासाच्परं प्रतीच्यां च पूद्रर- 

ढ 



शप्रण्टढः ] गोपीनाथमहकृतज्योत्माव्याख्यांसमेतम् । यड 

सूममो । एवत्र हं मवति । भरतनप्रमणं शुलमूमे--चतु्वशलङ्र्ो ऽ. 
रतनतदं प्रादेश इति कतिरिति । पाव॑विकी चैषा करतिरिति ज्ञेयम् । 

एकदराराः काम्याः कपाः | 
एकमेव द्वारे येषु क्पेषु प्रकरिषु त एकद्वाराः कल्याः काम्या मन्तीति शेषः | 

नहु परातानामेव दरागामीवादो यदृ्टाकणलो मति गायत्नयेवैनं बर्तन 
पुनातीत्यादिवत् । यः कामयतेतिविरपविधानात् । तेन तेन निष्कान्तः स करोति 
यद्ारन्तरेण कर्यं तच्च दततिणया दारोषनिरत्य्ादौ यदि प्रतीर्य दवारं तवा 
न परतीच्याद्ार निष्कामतीति शान्तरमरक्तः प्रतिषेषः । तथा पूया द्वारा 
भ्रामं प्रविरये्ादिनियमो न मति । तथा गवादोनां बन्धनाय शङ्कूनां चन 
दायौदिनियमः । होतुः समीकगेऽमिषयानमा्, शालापुलीयासमाकांकाशिनं सेद 
कन्येव । द्वारन्तरेण निष्कम्यापि उतरपर्वदेश पएवेच्छि्टलएकरणम् । निद 
वयथ आधार स्वगैकामस्येलयादिमैव सिद्धेरिति चेत्सत्यम् । स्वगकापरनोदशेम 
भद्ररकरगेऽवीतरेषा निलत्ेनानिवृत्ति स्यासपा मा भूस्कतु एकस्य काम्यते स्वेषां 
नित्यत्वेऽपि निवृत्ियैषा स्यादिदेतादशाजञपनापतेन वैय्यामावात् | 

कैमानाह-- 
श्रः स्वगीकामस्य दक्षिणद्वारं पिदृोककामस्य 
मलयग्रारं मलुष्परोककामस्योदष््रारं भनाकामस्यो- 
त्रतःपुरस्ता्ः कामयेतोमयोलकयोक्टुयामिति । 

उत्तरत इति तसपरलययपेहितपठिन यद्यपि द्वादवय प्रतीयते तथाऽपि एकदवाराः 
काम्याः कल्म] इत्युपक्मादुत्तपूया द्वारोपनितयेति दर्शन चेकमेष द्वारमवान्तर- 
देश उततपपूरवरूपे तस्भर्यत्तहितः परठोऽ११ठ एव । अन्यत्स्ष्टम् । 

दि दवाराणीति पर्वदारकलसस्य काम्यलमप्याह॒-- 
स्तादारं यः कामयेत सर्वसु दिषध्तुषामिति । 

स्पष्टम् | ननूतसूर्वया द्वारोपनिदेयेति तिद्धवदनुवादात्तदपि निल्यपिति केम । 
कामश्चुतिविरोषासाकषिकेणप्युपद्षणिद्धेष । 

प्रतिमाया कुर्वन्ति दिश मपाणसूपागि । ॥ 
भतिमाशय्दः पाददयवाची। ्ाम॑शरूपरा या शाला तस्रतिमा तत्सष्टशी तसतमन्त- 

देशे पोहविषीनमण्डपाच स्यलमवरोष्य यावदीशे बा्यतोऽन्या शाद तस्क 
भवि प्रानेषु दिद दवाराणि कुलैः । प्ादमन्र निषिरच्छयलोचलाम्याम् | 

9 स. ग. कमनःमाह् | 



न्थ सत्याषाढविरवितं श्रौतसू्ं- [७ पतमपरभे-- 

अथौत्परितःश्रयणम् । दवरेषु विशेषमाह -प्रधाणरूपाणीति । बाहयदाराया द्वाराणि 

प्रघाणल्पाणि दुर्वलीसवैः । दिद्तितिवचनं विदिष्यवृत््थम् । प्रहण्वते पादाम्या 
गमन आगमने च पत प्रघाणः । हननं ताडनम् । अत्र हननराब्देन हननयोग्यता 

ष्यते । योगरूढं पदम् । जगोरेकदेशे प्रवणः परघाणश्रेति निपातनातपाधुः । अछि 
न्दरू्रारावयववाच्ययं शद्रः । पराभशस्य सदोहविर्घानयोशच पतमान पतंकाशिन 
मिलयं विधिवह्शाायाः पूवापरदररथोमै मवति । जविधानादावदयकाङुनिपुरुपादि- 
इष्टतेपादनानुकूढलाचच । बह्यशाखद्वाराणि सर्वाणि कपायन्लपि कायागि शवादीना- 
मप्रवेशाय । द्रव पपरैतः परिश्रयणम् । 

उत्तरेण भराग्वशं परिभ्रिते यजमानस्य केशदमश्रूणि वापयते । 

उत्तेभेत्यननन्म् । प्रमाद हिरुततरतः पमष एवेत्य । उत्तरेति चनं 
आगादिदिग्यावृत्यैम् । दूरदेशम्यकृत्यपेमेनपो वचनम् । प्राम॑शावचनाद्ग्यायत 
नस्य बा्चशाटाया गाईपत्यायदरीचीनवशायाः सालय व्यादत्तिः | तेन 
शाला मवति नतु शाद्वयमिति । प्राेशशब्दः राखाविशेषवाची । तथाच कोश 
भराम॑शः प्ाखवि्ेहादिति । चो हविगेदाद्विरथदन्य्यापनापद्धहास्कपुरतो मण्डपः 
स प्राममरा इत्यः एतेनैव ज्ञथते यज्ञोपयुक्तहविरादित्िमारनाते प्रामंशस्य पर्ात्स्या- 
पथितम्यमिति । अस्ति चायम; स्पष्टः शाज्ञन्तरे-पश्वासतलनी शा तस्या एव समीपे 
सेमारानिदषातीति । मत्र यजमानः प्राङ्मुख एव । उदस्पुखत्वे विहारस्य श्ष्ठतः 
कृतिः स्यात् । पा चत्यन्तभुनिता । एतदमिपरतेव प्राङ्मूलतामत्राऽऽह बौषायनः- 
अ प्रय॒ लप्य दकतिणं गोदानमद्धिरनत्थाप उन्दन्तु जीवते दीर्ायुत्वाय वर्च इतीति । 
उत्तरेण प्रावरं पररभरिते यजमानस्य दमशण्यमर वापयतेऽपोपपल्षावय केशानिलेता- 
वौव तिद्ध परथकामान्यगरतिजञानमन्यन्नापि यच्च केशदपशरूणि वापयत इति श्रयते 
तत्राप्येवं करमो नतु केशङमश्र॒ वप्त इतिवाक्यानुारेण क्रम इति । प्रागवेशमित्य- 
शरनपा द्वितीयेति द्वितीया पष्ठ । परिथिते कटादिभिरपनपं प्रवेशाय पृषतो दवारं 
कुर्यात् । उत्तरेण परामामित्यरण्य दीक्षते । भसिन्पक्त एव प्रागेशस्य सेमवात् | 
गृहे दीक्षापे तु प्राखंशापमवे दीक्षणोयार्विहारादुत्तरत एतद्भवति । प्रा्वशसंमे 
तु तदुत्तरत एव । अथवा गृहे दीक्षापक्ेऽपि प्राखरंश आवयकः । उत्तरेण प्राग्वंश 
मिति ववनत्तं प्राख॑रो प्रपचति वकषयमाणपूत्राच । प्रायणीयाचयं प्राखंशो भिन्त 
एव । यनमानगरहणं पतनीष्युराप्ताधम् । स्वट।ह।ऽऽपस्तम्बः--एवं परलीकेशवर्न. 
मिति। ब्रिषठूतिरमि-- 

केशानां नालति नारीणां वपनं तरतयन्ञयोः । 
गोवादिपु प्प च्छेद्ये ङकखद्रयम् ॥ इति । 
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खविमुराप्ु सुतराम् । ऋतां प्राधान्यामावात् । जैमिनिरपि , तृतीयाध्यपि 
स्मे पदे फठपंयोगातु स्वागियुक्तं प्रधान्येलेतेन पूत्रेणाऽऽह । सूत्ाय॑तु स्वामि 
युक्तं वपनपयोत्रतादिकं भानस्य भरः । कुतः+ फढरयोगात्कटमाक्लरूपमोक्तृतवपर 
योगात् , योग्पतानननद्रारा प्रधानफोत्प्यर्थतवादिति वेति । मश्रूणि च. केशाश्च 
केशङभश्रगि । केशशब्दस्यादन्ततवात् , यच्छमशरुणस्तलुरुषाणा५ रूपमिति श्तेः 
मश्ुणः पुरूषशोमाधायक्रतेनाम्यर्िततवद् पूवनिपातः । उत्तत्र क (कमृ)विधानात्कः 
मिषायकं नैतत् । केशदमश्ुमहणं लोमोपठक्षणम्। न चेदुपप्तयोः क्मनियमायोगात् ॥ 
यापयत इलत्र वाये णिच् । तेनाध्वयैरे वमेत्, नतु तेन वापयेदिति । इते नापित 
करय इति यानमानमूत्रमसिन्नये छिङ्गम् । टोकविदधिष्टत्वच्छि्षाया भमावाचच 
मन्रेण किचिद्रपनं कृतवा नापितेनवशिषटं कृत्तं वपनं कारयेत् । एतेन रषकारन्मन्न- 
पाठकल्सनाऽपि निरस्ता । 

उपशरण्यग्रे वापयवेऽयोपपक्षावय केशान् । 

सत्र पुनर्वापयत इति वचनं देवै वपनमापि परतेऽत्र मवतीतिज्ञापनार्म् ] उक्तः 
चैतस्छषटमापत्म्बेर-उततरेण बहिः श्राषंशे परिशिते यजमानः केशङमशरूणि वापयत 
उषपकावमरेऽप इमृण्यय केशानपरि वा उमशरणयुपपक्लावय केशानिति । प्रयोजकक्वा- 
क एव्र णिच्, नतु छा इतयेतादशनियमन्ञापना्यं वा। मोदानोन्दने तु जघ्युक 
वकमेव। यक्तं चेतदष्वकर्कत्वं समच्ककर्मतवात्, गिनमावाच | नलनि्ृन्तनमप्य- 
ध््ुकतृकमेव | णिजमावा्छते नापितृत्य इति पूर्वक्िक्नाच । वपनमन्राणां 
यपनकरणत्वदिव मध्ये म्नपाठो न दोषायेत्यवमेव करप्यं॑शिष्टत्मावारानुरेषात् । 
छिष्कमप्यत्राति केशेषुप्यमनिपु जपतीति । मुखगताः केशाः अपश्रूणि । उपपको . 
बाहुमूढम् । नपितोोपप्ं मे निकृत्नलां तरू दिति बौधायनोकतमैष उपपकष" 
शग्दस्यात्रैव रुढिदशनात् । कपोटमाग इति केचित् । शिरोगता; केशाः केशा एव 
सं्तन्तरामवात् । अग्रहणं नियाम् । उग्र आदिव इभश्राणि वापयत हलः । 
तेन मष्यदपश्रुवपनस्वाऽऽुरवपनष्य व्यावृत्तिः । यदि मभ्यङभ्रुवपनत्वादेषस्यापि 
निवृत्तिः तद्धा तथाऽपि अनन्तरो क्तज्ञपकवटात्तस्य न निव्रृ्तिः । अयेप्पक्षावथ , 
केशानित्युमयश्राथशबदो ्रादमणानुकरणा्थः । अथवाऽथोपप्वि्यवाथशब्द उमया- 
विकारमरदशना्थैः | तेन पर्या जप्युपपन्तवापनं तिद्धं मवति । उक्तं च बौधायनेन, 
नपितेतोपपन्ञमिल्यादिना भ्रमेण । अय॒केशानित्यत्रायशब्द उमयाधिकारव्याबृ. 
त्यर्थः | तेन केशवापनं यजमानस्यैव न पल्याः 1 एवं पत्नी केशवभैमित्यापसतम्बोऽपि । 

भदन 



भरट्द् सत्थाषाढविरथितं भौतत्रं + [७ सप्तमपरभे-- 

सय व्पनतिषिमाह-- 
आपृ उन्दन्तु जीवस इति दक्षिणं गोदानयुनत्ति । 

गवि एभिव्यां दीयते खापार्ये यत्दरोदानं श्रोभपमोपवतिभदेशः । तच दकिणै 

तवुनसि दयति भाद करोतीति यावत् । उष्णोदकभिश्रणं कृताकृतम् । छहणया 
गोदानास्परदेशस्थाः केदा गृषन्ते । यद्यपि केशोन्दनविमेक्षा तथाऽपि केश 
मूखानां गोदानप्रदेशपमद्ध्वा्दुन्दनं विना मूषोन्दनापतमवाद्रोदानेन्दनमिपिरिति 
द्रव्यम् । गोशाडदस्य पृथिवौवावित्वं निष्ठौ गौर्मे शथिवीनामपु पाठात् । 

ओपपे प्रायस्वैनमित्यष्वप्रामोषधिमन्त्दपाति 1 
ऊर्णाममि पिमं दं गोदानार्यप्रेरस्योपारे स्यपयति । ओषविशग्द्य 

दभ प्रवृत्तय जाता ओोषषयो देमेम्यक्ियुग परेति बहिरमिमच्रणमश्रे इष्टाऽस्ति । 
दुर्ममनत्षपेतयेवाऽऽप्तमनः । दशपलं वौपिशन्देन ्राहमम् । तपा घ कमान्त 
बौधायनः शदपननीनुरकषेति कतर सदिं दयदुीडं भवतीति पेवैततोदान- 
वोर्निद्षाति" हति । 

स्विते मेन९ हिधसीरिति भुरेणाभिनिदषावि । 
खपितिशब्द्य पञ्विशसमशखपरत्वे ना्ाभिरेतं पर्तेऽतुपयोगादिलमिपे. 

याऽह दरेेति 1 परेणेति तृतीया द्वितीयार्थे । तेन क्षरमित्येव अयोगो मवति | 
अभिनिषानं दर्भस्योषरि स्यानम् । 

देवश्रुरेतानि भषप इति भषति ॥ १ ॥ 
दलि गोदानमिति शेषः । दलिणगोदानस्पान्केशानिति तद्ैः । मकाः कोश. 

न्तीतिबलक्षणा । सदमीणां केशानां वपनमेतानीति क्त् । परमन्ये नपु्कमिति 
नपं्कटिङ्ता । दिं गोदानमारम्य प्रदक्षिणं पर्वानकेशान्वपतील्तिद्धम् । 
एतदमिपाेनैवोततरगोदानावचनम् । उन्दनादिरस्कारा द्िणगोदानभरेश एव काषी 
इति दयितं दक्षिणगोदानषचनं नतितरकेशवपननिदृत्तरेन क्रियते । भत एव 
पूर स्तमान्यतः केशवपनप्रति्ानं कृते इपभरण्र वापयतेऽथोपपक्षावय केशानिति । 
अतव श्तं छता वा एषा त्वगमेष्या यत्केशरमश्च मृतमिव स्वचपरेध्यामपहल्य 
यत्तो सूत्वा मेषमुपेतीवि। तृष्णी वत्तं गोदाने पारिशेष्यात् 1 शिायातु नैव 
वपनम् । पतेषु तु वचनाद्वन क्िलाय। इति धकूतरात् । 

सदोपवीतिना मागयं पद्। बदधकितेन च । 
विशिसो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम् ॥ हतिस्छनेशच | 

१ कश् वः। 

4 
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धुवो परकेष्ठे उपस्थं च वर्मयित्वा लोन वपनम् । 
उपपक्षमश्ुकेशान्वापयीत क्रमातपद्। | 
शिलारकोठभूप्या्वनैवित्वा दविनोत्तमः ॥ इति स्तौ निपेषात् | 

उपस्यपरहणं गुदोपटक्षणम् । इद वपनं जीषतिपितृकस्यापि भवति | 
गङ्गायां मास्करतेत्े मातापिव्ोुरी मृते । 
आधाने सोमपाने च वपने समु स्मृतम् ॥ इति निगमोक्तेः | 
विना तीं विना यज्ञे मतापित्रोमति विना । 
यो बरपयति छोमानि प्र पृशरः पितृषातकः ॥ इति परचेतोवघनाच | 

त्रापि पितरि कृतदीकष एव पूत्स्याभिकारः । अन्यया कृते परवत्तताददोषा- 
प्तः । विस्तरस्तु मृतस्ारतंसकाररलमाछायामवगन्तव्यः । पौर्ेमास्यां दीततायां 
हृतवमनशद्पने न मवति मथेगोपात् | तथा पोमाधनि चेति केचित् । केशरमश्वू- 
द्धयमविऽपि वपनं राजक्रयवत्पप्कार इति तदानीं मन्ननपः) चिन्न दून इति रद्वा 
जवचनादित्यन्भे । असििन्पते द्षिणोततरमागमेदेन यपनम् । सषचनादेवं ज्ञायत 
एवमत्र गोदानमिल्यप्बोकतं नामिमतमिति.। तथाच बौषायनः--पएतयेषाडऽ्ूतो- 
त्तर गोदानमद्धिरनत्ि सजुषा वा त्वेति । - 

अभ्यन्तरं नखानि निष्ठमते हस्त्यान्षगरेऽथ 
पद्यानि सन्पस्यघ्रे कनिष्ठिातोऽय दक्षिणस्य । 

यथाऽङर्यमेमयोऽम्यनतरं मवति तथा नखानि निहन्तते छिनत्ति मध्वपूरष । 
शिक्षया भमावद्ितत्वाच नापितः । नि्ृन्तत हृयत् नीत्युपपतगो निरा छेदनार्थः | 
अध्र्योरपि वपनकगीत्वासत्ानं तूष्णीमेव शुद्धम् । हस्त्यानि हस्तपतनन्पीनि अग्र भद्रौ 
निङ्ृनतते चित्ति । अथानन्तरं पद्यानि पादबन्वीनि | पदवर्वाभ्ां चेति यस्त्ययः ॥ 
प्यतयतदरय इति पादशब्दस्य पदादेशः । दस्यान्यम्म इत्येताकतौवार्भादनन्तरं प्रच 
निने पिद्ेऽथ यानीति वचनं काठम्यवधानाम् । प्यस्य वामस्य हस्तप्यामे 
परथमं कषठिकरात आरम्धेति शेषः । भवानन्वरं दक्षिणस्य हस्तप्य । प्न्यस्यमन 
कनिष्ठिका इत्यनेनैव दक्षिणस्य ह्तप्यानन्तरं नलनिङृन्ते तिद्ध दं वचनं दक्ति- 
ण्य हलस्याप्यस्यन्तरमेव कनिषठिङात आरम्थैव नखनिह्ृनतन नलेतदतिरिक्तोकप्- 
पिद्धभकरणिवेतदर्थम् । एव॑ प्पप्य पाद्यमेऽनन्तरं दतिणस्य कनिष्ठिका 
आरम्यैव ॥ पूर्वत्र दत्यन्यतरेऽय पद्यानत्युमयपक्रमात् । पम्यस्याप्र कनिष्ठिका. 

तोऽप दिण्ेत्यव पम्यदक्षिणशबदरम्थां व्यहसपादपोदिणहसपादयोषा- 
कमं अहणम् । प्यस्य दर्तिणप्येति सामन्यतो निरदरादवस्तनखनिङृन्तनत्पादूनख 
0िड्मेऽप्ययमेव प्रकारः | जम्पन्तरं नखानि नि्ृसते पतव्यानि ह्यन्ये कनि 



- म्च्ल सत्पापाढविराचितं भौतस्- [ ऽपपतमभे-- 

छिकातोऽप दक्षिणानेव पदचानीत्येकालयेनैव सिद्धौ भेदेन सूथरकरणं म्यस्य 
कलनिष्ठिकातोऽप दृकतिणस्येलयष्य करम॒ानित्यतां ज्ञपयति । नखनिक्नतनं पर्या 
अपि, यजपानपदृशरवणात् । जापलमबनं पतलौकेशवर्ममियनेन नलनिछृन्तनकरतव्य- 
ताया बोधनात् , बौषायनेन स्पष्टतयाऽमिधानाच । 

सर यदाऽक्ताक्षो भव्यनमेकविश्शला दर्षी. 
जञेषा मिभकतैक्षिः सपभिः सप्तभिः पावयति चित 
तिस्त्र पुनाचित्यतत्ेदिरधयं नामेर्नमाटि सद्द 

८ तवाङ्यमाष्टय॑च्छदिण पवित्रेणेति सर्वत्र टुषजति । 
प्त यदाऽवत्तसो मात्यपेत्यनते सू्रम्ञनपावनोः कालाग्यवधाना् नतु प्रषोग~ 

केमत्तनों त्रस्य कनी निकाऽपीत्यारम्य न पुननिपेनयतीव्यन्तेन यानमानप्रकरण, 
स्थेन सूत्रेण विषा्यमानादेल नादनम्तरं तप्य ते पतितरपत इत्यारभ्य पवमानः पव. 
सन इति वैतमनुताकमिलन्ेन सूतरेण पर्यमानघ्य जपं व्रधास्यमनिनाऽऽवार्येण याज 
मानभ्करणस्येन पूरव तस्य ज्ञापविष्यमागलात् । पोऽम्पक्तः । इदै च तच्छञ्यो. 

दानं पावनिष एनमिलयेतच्छरोपादानं चाम्यज्ञना्ञनपावनानां पेयुक्तल 

रूपापनार्म् । तेन पयुक्तानि ववेक।पवगणीति परिमापयैतत्रितयं यमानस कृतवाऽ" 
नन्तरे पल्य। नतु एकैकमेकैफष्येति । तेनासमसपूत्ादीरमपि ज्ञातं मतरति पर्या 
अप्यतश्रितयमसतीति । यदा यक्िन्कचिऽक्ते भसिणी येमैतादशो मयति जथ तसि- 
न्काठेऽनन्तसयिनमक्ततपेकरविशतयेकिरपितेल्य कप जोकेखेवा ̀  विमकतैलेषाति- 
मामवदधिः पमिः पषमिक्ञिः पत्यतीय्ैः । पिशस्थाय। पैकल इति केशदिक- 
विशत्यतयतरैकवयचनम् । नतु परेषा िभरतरितयताकरेवा्तु किम पप्तभिरिति चेत्न । 
भेभा विम्ेरित्येन वरिमागमतर प्रापिते कृतत्रिमः एवग्रोरिलितः पप त्रिवार 
पवनमिलेतादशातिवारणायैतवात्मे स्यादश्चतत्वारिति न्यायत्तापनाभतवादा । वरम 
पज्ञं दर्भकाण्डं हत दभौ इति केचित् बद्ररषत्राकषणे तु पिलरैरतयिकम् । 
भिज्ञ व्रशालो दपर इति केभित् । पिजनूलपूजञीकशञदौ पय ५निलनथ । प यदा5- 
कालो म्लयैनमियत्न पुंल्वमुदेदथगतत्वादनिवकित जतय ब्राह्मणोऽप्नोनादधतेतित् | 
नच प्ोमे वप्तानौ जायपती अद्नोनाद्धीयाताभिति शतै सहापिकारश्रवणाद्ाह्षण 
इत्यव पुस्वघ्वविवकिततं भको परहाधिकापनोषङरमावातकयं पुस्सस्याविवक्षि- 
तेत्वरिति शङ्कयम् । पूतौ जायापती दिते इलयत्रपि परहाधिकध्ुतिश्रवणासुत्वा, 
विवाय जनपायात् । निततिस्ता पुनालिलौतरेरिलयरतरिति वचं वित्तिस्वा 

* भवाववमाधति दीका पाठः । 
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पुना वाक्पतिस्त्वा पुनातु देव मिता युनोसिलतेामन्यतमेन पङृमशनेण द्वित्- 
प्णीमिति स्यारितरयोधिकसपार्थत्वं प्यात्तन्मा मूत्कितु स्वेषां पावनकरणत्वं यया 
स्यादितयतदधेम् । एकैकां क्रियां भति एकैकस्य मन्नप्य करणता से स्यादश्रतला- 
दितिन्यायतिद्धेति ज्ञापित मन्रिति वचनम् । तेन पराय पावनं तृष्णीपितरे इति 
निरं भवति, पूव शरि, परवयतीतयकते तस्यायं विशेषविषिद्विरमिलादिकः । 
नभिरुधं द्विमाष । उच्छन्दादष्यमेव माष । सक्ेकवारम् | भत एवाविच्छ्यिव 
पावनम् । अन्यथा पषृ्तं मन्येत । अवाक्, अव् पे)ऽशति गच्छति परमाहठा भवती 
ल्यवाक् । नमिरितयतुकौते । नामिमारभ्य १दपयनतं म्ठीलर्थः । अगास्ितयपपाः 
वृल्ान्ताहतानां पावने वचनामावेऽपरि व्ञशिथिद्ीकरणस्यापरि परिगर्ितत्वाद्ञ्ानः 
तानामेव पावनं कुन्ति शिष्टाः। नत्वपत्तेिगानापततेेदानीम् । अच्छ्िण पवित्रेण 
वसोः पूर्य रविममिरिति सैपर मनरेषवनुषनति । अच्छिद्रेण परित्रगेत्यनुपनतीस्ये 
तावौवेतरयेपिच्रयोरथौदतुषङनतिद्धौ परेति वचनं भित्पतिमा पुनातु वाक्पतिर्मा 
पृनातु देवो मा पविता पुनालिति तरिषु यानमानमच्ेणप्यतुषङ्ामारभम् । जघ्वयैव-. 
चरन्वने तु श्तौ पठित एवासति । अतो नात्रा; । एद्र्भषजञीनिरने 
विशेषमाह द्विषे बौधायनः--अयैनान्यद्िः प्रकष्योदङ्च्यवकिलरे रिति । अधैनान्द्धि- 
रमयकयोदन्च्युस्सिरेदिति शादीकिमतम् । उत्तनेन हप्तेन कर्वनयं तेषनं प्रो्षणम् । 
मुषठीक्तेन हस्तेन कर्यं तेचनमम्ुततणमिल्यनयोरमेदः । लेदनं॑ निरपरनम् । जेषयुष- 
पगौदषः कन्यम् । उदितयुप्तोदूष्वमिति निरे भेदो दरशव्यः | 

तें प्रागवश्ं प्रपाया दीक्षणीयापरके समामनन्ति । 

बहिगीतप्य यजमानस्य प्रावरप्रवेश विना दीक्षणीयाया अपिद्वेर्थतः पिद्धदड्द 
वचनमध्वर्योःप्रयोजककर्ततवपेम् । तेनोपेशनान्तं यजमानष्य हतं भृत्वा तेन कार 
णीयम् । प्मच्रका। करिया तु यजमानस्यैव । इदं च प्रपोनककर्तैवं नोधायनेनापयक्त 
परविेषम् - भेन सव्ये पाणावभिगरत्य शाहामानय्या वे देवास ईहे पत्यष. 
माणो अध्वरे यद्रो देवाप्र आगुर यत्ञिथापो हवामह दधीति । द्वषे-भयैनर प्ये 
पणावभिरालिति दतिण इति पूरः कपो बौधायनस्योत्तरः शाीकेरिति । अन् 

स्ये पाणावमिरालेलयै वशेषोऽ ते परामश प्राय दीक्षणीयामेके प्तमामनन्चत्े- 
त्यन्वयः । अ्रातिन्कले पू दीक्षणीया योक्ता साऽत्र कर्पा न पूक््रे्य्थैः | 
भ्नतिवचनामपे प्राम॑रप्रपादनोत्तरं वेकलिकी द्वितीया दीक्षणीयेत्यधैः स्यात्तस्य 
निवर्मेतिवचनमावरयकम् । जत्र टिशबदभयोगामानारटः हरिरिदमेषां मयीत्य ~ 

१ क. शसम 1 ड. ज, च, न, "वामिधिमे" 
५५ 
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न्वाघानभनने न प्रपोरयम् । प्रपायेति श्यपपरल्य्रयोगः प्रपादनदीक्षणीगेष्ोरन्यवधा” 

मारः तेना$ऽहवनीयामिपन्रणं दीक्षणोयेष्टुत्तरमव मनति नतु तसूर्वमिति सिद्धं ति । 

अत्र प्रपदनमुपवेशनमेव । गृहे दीक्षापते प्राग्वंशे दीक्षणोया्विहारं प्रपाद 

यति । भ्र दीसणीयापतो वतोपायनपतनीसैनहनादीनयन्रापि न बन्ति पिद्धाधत्ात् | 
स्र प्ासंशम्रपादनविभानालावनानत प्राणश हिरेेवि मरत एव तिद्धम् । 

शवाेषादाकृत्यै भयुनेऽप्ये सहेति 
सुषेण चतक्ञो दीक्षा्ुषीहोति । 

प्रतिग्रहणं मश्नेण धरु्ाप्पायनं प्राकृतम् ॥ देटिकन्धतिरिके प्मन्रमाप्यायनं नेति 

के् । यमतिषमपरिरहानुकूदपोग्यता सपा दीका तदप भाुतयो दीक्षहुतयस्ता 

दीक्ाहतीधरोगादीक्हुतीयनमानपेस्कारार्थः । तेन पत्र परतियनमानमेता मन्ति | 

यत्प्यो्त्य। एति शुध्ये मनाथा । अतः प्तोपते प्रतिविहारमेवा मतन्ति । 
एवमस्थियते यजमानामविऽपि च । एकेन मष्क काऽहुतिः । जशनेये छहित्यन्ता 
मशाः ठेषु पठित एर खाहाकारः । तेव प्रदान नान्यः साहाकारः प्रयोज्यः । 

देवतापदाभ्यवाितोत्तरसाहाकारस्यैव दानार्थत््य निर्णीतत्वेन प्रकते तयामूतलाहा- 

कारस्य परेन तेरेव दानतिद्धेः। एक़षाहाकारपते दवितीयलाहाकाए्रषेगो मान्नि- 
काणामेव न यैदिकानाम् । वैदिकेषु कपु वेदो करव प्रबठत्वात् । 

आपो देवीरिति खुचा पश्भीम् । 

जहतत्यनुषत । चुण्दणं लुषानिद्यपम् । जूनि किकुक्ाणपर्ये षा । 
पचमीमिविवचनमेतस्वा अपि दौकषाहुतितवताधनार्थम् । तेन ुवाशेषादिव होमः सतो. 
मूते भरतिविहारमतुष्ठानं च त्िध्यति । वृधातु सहितयन्तो मनः | 

विनवे देवस्य नेतुरिति ष्टी दृ शगहीतेन कुचं एरयित्वा 
बिष्ठावकराशां बा ठृत्वोत्तमसवेऽभिपरयस्यपोत्तमे बा । 

द्वादशगृहीतेन सुच पूरयित्वा विश्च देवस्य नेतूरिति पष्ठीमिलन्वयः । जुहोतीत्यनु* 
यते । अतापि पठित एव स्वाह्कारप्तमैव प्रदानं नान्यः स्वाहाकारः भ्रयोडः | 
मप्र दशकृत्व आप्यायनम् | अन्तिमे पौव्मातिः । पष्ठीवचनप्रयोजनं पृश्मीवत् | 
पुष्यते स्हेष्नमो मध्र: । विङेऽवकाशो यस्याः पता, एतादशीं सुवं कृता तथ। वा 
मुहुयात् । जगन न्यूनया जहोतीति पक्षः प्रित मवति । द्वादशहेन प्रौवाञये" 
नाभिपूरणं यद्वि न जायते तदा विवकाशां व। तेति पकः । परणतवपतेनिर्वाहा्ै- 
मुपायमाह--उत्तमुष हतयादि । उत्तमदुरेऽन्तिमषुे गृहीति प्ति अभिपूरयत्याज्य- 

9 गइ, पेणाभि" | 



प्रण: ] गोपीनाथमदकृतज्यौत्म्ाग्याख्यासमेतम् । ५९१ 

स्पार्याघयेन स्याल्याः सुवेण वा । उपोततोऽन्तिमपूववतिनि सवे गृहीति सति एकः 
शवमरहणपयीकतमवकाशमवशेष्यामिपर्योषिष्शपपरिमितमाज्यं गृहोयादित्ययैः। इषटि- 
शेषद्रवयत्वत्समिदाधानपरिकमणे न स्त इति केचित् । एतस्या एवीद्हणतता । 
तेपाच श्ुतिः--परनापररयजञमघठजत पतोऽस्मत्छषटः पराङेतत प्र यजरब्टीनास साम 
तशगुदयच्छ्यदगुदयच्छत्तदौद्गरहणस्वौदयहणत्वमिति । अस्या जयमर्पः--पायमानं 
यजञपुरुपं अही नापतिना प्रेरितानां त्रिविषमच्रामिमानिपुरुपाणां मध्ये यनुरमिमानिनं 
गुरुप स्मानिभानिनं पुरूपं च त यज्ञः प्रकर्वणाब्छीनादातवृणोत् । ऋगमिमानी पुरुषे 
यज्ञमुदगृहात् । यथप्मादगुदयच्छत्त्त्मदेतदौ महणं मति एतदवैद्हण्वौ- 
दूग्रहणत्वमिति । 

छृष्णाजिनस्व दक्षिणं पूरपादमन्तमा शसं प्रिषीव्यति । 
छृणो मुगस्तश्यानिनै चर्म कृष्णाजिनम् । कष्णगरहणं व्य।धादिनिवृच्यथे तेन 

व्यप्रानिने परिषीवणे न मवति । व्याघ्राजिनस्य श्राततिरमिचारकमेणीयत्र ततापकममरे 
कष्यते । पतान इष्टं चति । दतिणं पूरपादमिलनेना्र पाक्ञमनिनं गम्यते | 
अन्तमीमनतिरततनम् । परिवीव्यति सूच्या दरमगेन बा प्रेण । 

दे बा विपूची माश्सस रहिते करोति । 

दे छृष्णानिने विपूची विपरयत्तशचिरःपुष्छे मापततहते मापे तहे परसरं 
सूच्या दरमणेन वा पूरेण प्रिपूते करोत्यक्योगायेत्यर्षः । 

इन्द्र गायत्रीं पये तां ते युनञ्पीन्शाकर 
श्म भप तां ते युनञ्मीग््रशाक्र जगतीं 
मपय तां ते युनश्नदरश््टरानुष्मं पये तां ते युन- 
उपरीनद्रशार पङ्कं भपे तां ते युनर्मीलन्तर्वदि 
कृष्णाजिनं माचीनग्रीषुत्तरलोमाऽऽसृणाति । 

.अन्वैदि कृष्णामिनमालतृणातंत्यतर पुनः कृप्णाजिनग्रहणायत्रामिषारादौ वैा- 
मदिरा यदा वा कृष्णाजिनप्रतिनिधिसतस्य नान्तवेदि्तरणं भ्त यजमानायतन 
पवेत द्रष्टव्यम् । अमन््दि वेद्ये, उततरलोमोपरिशाहोम । अनेन कोम्तस्या$ऽ. 
वद्यकतवं गम्यते । पचते म्रा विमागमश्रद्धिकल्मा्ा इतये । इन्दरशाकरशब्दा- 
मियय कृष्णामिनस्य गायञयादिच्छन्दोविरोषयोगकर्नाजानापवा समुचय एय 
परे । इत्तपादारिदमेव युक्तम् । 

१क, ख, ग, "सद्दे । 



# सत्पाषाढदिरिचितं भोतसूर्व- ` [ ७ सततमप्रभ-- 

तदारूढे यजमनि पर्थाः शिरसि नाकं परतिपुञ्चति । 
तसिित्नारूढे तदारूढे तस्िन्कृष्णाभिन भार्दे कृतारोहणे यजमाने स्तीर प्रति- 

मुशवति परत्तिपति।.माऽहं दीतामिति नपप्योऽऽराहणार्गताया वक्ष्माणत्वेतैतजपानन्त- 
रमेव मदप्रतिपोचनादि । यनमानग्रहणे पतमीबयावृद्य्म् । अनेन कृष्णाजिने यन 
मानैव न पल्था इति तिद्धं बति । आरोहणमगि तस्यैव । पलीग्रहणै यजमान 
वयवर्थम् | तेन जाठप्रतिमोचनं प्रौशिरप्यव न यनपानिरपीति विध्यति । 
जाट पट्पूतरररतिरितम् । मापया नाही, इत्युच्यते । जीवतो मेषष्यो्णौमिरिति 
एूतरन्तरे । अपवि दूर्ममयमिल्यपि शानन्त । तच वेदेर्ये बद्धम् । यथाऽऽह 
मौधायनः विलं कुसं मति नां कुरीरमिति । 

वामेन क्षौमेण वाप्सोर््ववास्येन दीक्षयति । 
तां पलम् | 

ईषद्धौतं नवं शेतं सदशं यज पारितम् । 
अहतं तद्विनानीयातार्कर्मु पावनम् ॥ = 

इति छत्तणढक्नाहतेन । बौधायनेन परजाछितीन्पष्ि्ानि सदशान्यनुपयु्ता- 
न्यहतानि वातांपीति, पूरे श्वेतत्वस्याहतरतगेऽनुपादानाज्नाऽऽवरयकता । तेन 
रक्तगीतादिकमपि व्चमहतै मवति । नीय स्मुतौ पया निषेषाजैव . तस्य कुत्रापि 
महणम् । छिशानि पुराणानि तद्धिलानि जद्धिशनि नुतनानीलव्ः। क्ौमेण धुमाऽ- 
ती तत्तचा निरभितेन वाप्तत्ा | जपौलाबरणपरयतिन । मनेन कार्ता व्यावर्ते | 
पियेतदयमे तदपि । उर्भदासयं प्राचीनामिदशामिैपनीयमूष्वमिरशामिपे्नीय 
मिति यावत् । तपाचाऽऽपरलन्बः--प्राचोनमात् वातत पलं दीकतवल्यषनवा्यं 
उुषत इति । जत्र मातरारव्यो दशारूपावयववाची । प्ाचीनमातरा प्राचीनमनिगेयषैः। 
जयवोधववाध्यपततरीयम् । एतच पल्य।यतने एव तत्वात् । दीक्ापदार्थविषये केचि" 
दुक्तं ल्या दीितचयज्ञनानीतयप्म्बधूत्ानुरोषेन तूमहुतेवसतौमेण वातपोषव- 
व्थिन दीक्षयतीति सूत्रदित्नदन्येषां दीकाहुनन्धिपदार्थानां  पल्यां निवृत्ति कल~ 
यन्ति तदन्वयम् । तेष एव तैर् आ! पूतयाया इवि यानपानपूत्, तच्छम्येन- 
दीक्ञा्वन्धिपदा्थानिं पर्थामपि प्ृतेज्ञापिण्यमा णतवात्, न्यायविरोधात्, बौषाय. 
नेन सोके । नमुमपतःाशं पल्याः सिरस्ाुचयेति मानवसूे | 

शरपुज्ञानां मेखला शष्दरेणी कायौ । 
शरा युज्ञा एवेति शरणाः । या मूञजमेवटा ता सा शरव कता मवति । 

शरमुजञानाभिलत्र शरप्रहणं शरमावना मूञ्षु क््येति । अथव। शर इव मुन्ना 
ररभूञञा इति पमाः । ऊर्म मृज्ञा इतिशरुजन्तरातुरोषेन शरमयी मेखल भवतीति 

६ 



शप्रणष्छः ] मोपीनाथमष्कृतज्योत््ाच्यारयासमेतम् ॥ ५५३ 

श्रुतावू्मेवावरन् इत्ु्द्धिफखवगाच्छरशव्देन मूजञा एव , आया इति मावः । 

इरा मूलञा्चैतेषां प्माहारः शरमुजञाः । दधिपयआदित्ाच्छान्दपस्वद्रकवद्धावामाव 

इति केचित् । शरमुञ्ञथोिकल्पः । मौज्ज्या मेललाय। अन्यन्न दर्शनाच्छरामाव एषा 

सवतीलय्ैः । सुयो वा | अत्रापि शरमयल्वस्वावाधादित्यन्ये । मिकल्मपते 
शरभो मेला मवतीति विकार मयट् । समुचयप्े प्राचुयीये मयद् । एतत 

द्वमपययक्तं शारभयं ब; गृणातयवैनमिति ` शरमयल्य श श्ुविशरणफठकतवेनाऽऽ 
मिचारिककर्मण्येव प्रवया तद्यतिरिक्तकर्मणि रत्ुविदरणफढकस्य श्रमयत्वस्य 

रृततरनुवितलात् । तप्माच्छरशव्देन मुज्ञा एव आहया नतु शरास्यतृणानीति ज्यम् ॥ 

निवृ वेणी च बिवद्ेणी ितवृलिगृणा वेणी वेण्याकारा । एतादश मैज्ञी मेखला 

कत्य । तिवत्, वेणो यस्याः तेति बहुत्रीदिवी । दयं विपती न कायौ । 
ती भक्तीति श्रुतेः । अथवा तिवदरेणीका, आर्या, इति पदच्छेदः । वरिृदेणीकेति 
खाये कमर्यः । भायशवदः प्रषठयवाची । ब्ेषठयमन् वित्तीगैलल्पम् । तथान 
ध्वी भवतोति पूत्रदव शुध सिद्धो भवति । मरय्नन्तरं मवतीति शेषः । पव 

च रब्नुपदशी मेखटेति अवगतं भवति । योक्त्रं तु नाप्तदशम् । 

उरंस्ीति तया यजमाने नाभेद तिः प्रदक्षिणं 
परिव्ययति द्विरिलेकरे एषा ते प्रान्थ प्रधनालिि- 
त्यु्तरतो नार्भोनष्वय प्न्य कृत्वा सते मा स्था- 
दिति दक्षिणतो नाभेः परिकप॑ति यं द्विष्यात्तं धपायेत्। 

ननूीति बरिवद्ेण्या शरमृज्ञानां मेखटया यजमानं नामि त्रः प्रवणे 
प्रिम्ययतीत्येतावतैव सिद्धे शरमुज्ञानां मेखटा त्रिवृद्ेणी कायति भिनं पूरं कतवो- 
त्तरत तच्छब्देन परामश ्य्ष इति चेन। तच्छब्दस्य मेखलाया; पूषमेवोपकसनं कर्त~ 
स्यमित्येतादशा्धजञापनार्थतेन वैगरथ्यामावात् | तया, उपकदिपितया । यजमानग्रहणं 
परती्यदृत्यरथम् । नाभिदेशे नाभिमध्ये । नामाविदयुच्यमनि पत्म्याः प्तामीप्यारथ- 
कलश स्यात्परा मा भूतकितु तस्या भधिकरणाधैकत्वमादाय नमिमध्य॒ एव यथा 
स्यादिघेतदर्थ देशपदपयोगो वाप्तप्ताऽन्तरिततवेऽपि नमिमनुरक्षीकृत्य यो देशस्तसि- 
न्परिम्थयणमिलपि बोधयति । एतेनोध्यं वै पुरुषस्य नाम्य मेध्यमवाचीनममेष्वं 
यन्मध्यतः संनह्यति मेध्यं वैवास्यमिध्यं च व्यावर्तयतीति श्रुतिर्यार्याता मवति । 
नाभ्यै नाभ्याः । पुसूस्येति सयुपठक्षणम् । तेन योक्मेणापि नाभ्या मध्य एव 
संनहनम् । परिमषया सङृन्मन्नेणद्वसतृष्णीम् । अत्र॒ प्रदक्िणशब्दः प्रादतिण्य- 
वाची न भवति तसय प्रद्िणं ज्ञे काणि करोतीति परिमापरयैव तिद्ध. किला 
नुकू्पवाची । 



५९४ सत्याघाढविरवितं थौतच्ल- [ ७ पतमपरभे-- 

चनद्तेने मदहीपाठे रातति राजय प्रशाप्रति। 
ववौ प्रदक्षिणो वायुः प्रना आपनप्रक्तिणाः ॥ 
आतत्पदा ऽपि प्तामन्ता यवं स प्रदक्षिणाः । 

इलयत्र प्रद्िणशब्द्वाऽऽनुकयार्थकतवदरैनात् । तेन इदं शिषिठं वां 

यनमानानुहल्येन परि्ययणमिति तिद्धं मवति । प्रा मा हिभ्षीरिचन्तः प्रये 

मचः । निष्कं कषिखावन्धनवत् । दक्षिणतो नामेः परिकिरति उत्तप्रदेशादानीय 

नामेदसिणतो गरि निदभाति यथ नान्यरेशं गच्छतीत्यर्थः । मेखठ्या प्रिन्ययमे 

क्रियमाणे यनमानो यं पुरुषं द्विष्यात्तं ध्ययेत् | यनमानदषय ध्यावेदिति सटे।ऽः । 

ध्यानेन वषयान मवति । परिकर्षणपतमये वा दरष्यस्व ध्यानम् । द्वेष्यः शाङ्ग 

पाप्मा च । ग्रन्पिकरणपरिकर्पे दरीपृमैमाप्तवदिलेताकौव तिद्ध उभयोः क्रियये( 

पुनान गयं पम्जापयति राखानतरेऽत्रापि म॒रयोलपोः क्रिययोश्च पाठ एवा- 

सीति । फ तु जञानावहपकतातिद्धिः । जानाम यङ्भपप्ायभनित्ं मुवः स्वेति 

दकषिणश्नौ | 
सं ता नामीति पत्नी९ सेनद्ति यथा दशीपूरणपासयोः । 

आशापतनिति मनं बापितवा स त्वा नह्यामीति त्य स्थाने मनोऽव विधीयते । 

वानमसमो इन्तो मुचः । पतनीग्रहणं यजमानव्पवृर्य्धम् । जध्वयकरठैकमेव तेन" 

हनम् । सेति लिङ्गत् । सेनष्यति वति । थथा दरैपूणमाप्तयोरित्यनेन पैनहनकर- 
णलेन योकत्रस्योधयजुरातीना तिष्ठन्ती वेत्यस्य पूषा त इति प्रन्यिकरणस्य स॒ तेमा 

स्यादिति परिकर्षगस्य च प्रातिः । पोमापं योकत्रमावयपाद्ायम् । तस्य प्रहङ्गोओओ 

कष्यते । 
इन्द्रस्य योनिरसीति निव पञ्चवछि वा कृष्ण- 
विषाणां यजमानाय परयच्छलयावघ्राति वा । 

तिघलो षयो यस्याः पा रिवः । पश्च षयो यस्याः सा पश्चविः । वट्यः 

ष्णदरृषाणागता उचभरदेशाः । कृष्णविषाणा ष्णमगगुह्म् । पक्षा स्वादित्यो. 
पुमन्यव इति द्विषपूत्ात्ृषटव मुरया । तदमर छित । पश्चवचितोऽपिकवटिकाया 
मे पञ्चवछितोऽधिकां वरं छिसैव प्राहल । तस्या दैव अहत्वक्तः । तत्राप्यममागं 

एव आहयः । तप्ेव कण्टूयपनयनतताधनत्वात् । यनमानत्रहणं पत्नीवयाृ्य्ैम् । 
भरयच्छति वघात वा । दानपते हस्ते दानम् । ङ्प्रहणं बन्धने विव योतयति । 
तै चाऽह कालयायनः--व्नस्य दशायां बध्नीतिति । वौषायनः--वघनस्यान्ति- 
मायां दशायां बद्ध्वा तयाऽनतदि रोष्टमदधमतीति । कृष्णविपाणायां वििपमाह।$5- 

पलम्बः--निनटिः पशचनठिनां दक्षिणवृद्धवति प्यादृदिलेक इति । मरदवानेऽपि~ 



शप्रणटटटः ] गोषीनाथम्टकरतव्योत्घ्राव्याख्यासमेतम् । 1 

अपाप भिव पश्वा वा कृष्णविषाणां प्रदक्षिणावतं प्रयच्छतीति । शाण्या 
ररन्वा परत्येति बौधायनः । मा मा हिश्सीरित्वन्ो म्रः । हृष्ये ता सुपतस्पाया 
इति वानमानपूत्रेदीक्षाम्रपर्मपमितोत्तरमनरादिदर्शनजछात् । इदं च छृष्णविषाणा- 
परदानं यजमानस्य शिरो वेष्टनोत्तरमव । याजमानसूतरे पर्या कृष्णत्िषाणये्युकंत्या 
छृष्णविपागापरदानहृ्गविपाणाकरणकलोष्टोद्धननादिरूपकमणोः कार्थकारणमावापक्त- 
योरव्यवषानप्य सूत्रकृता दरीयिष्यमाणत्वत् । पल कण्डूयनायै शद्ुैयः । 
बैषायनेनोक्ततवात् । तत्र रङ्कुघरूपं॑ कालायन आह--परुपुखो यज्ञवृक्ष. 
शङ्कृरिति । ४ 

पन्या; िरकषि जालं यया सूष् करपयति ॥ २ ॥ 
प्या कषरति यजां प्रतिमुक्तं तदश्च यथा सुष्टु यथा ददं मवति तथा कर्प 

यति । यथ। पर्थाः शिरो न पतति तया गुस्फयति दा्र्ैन तस्याः शिरति विद 
ठेव पह योजयतीवयर्थः । एतेन पर्वन प्रतिमोचनमान कर्थमिति सिद्धं मवति । 

ओडुम्बरो दीक्षितदण्डो यो वा कथन दषः फलग्रदिस्तस्य । 
ओदुम्बर उदुम्बृक्तनो दी ्ितस्य दण्डः । यो वा कश्चन वृक्षः शकपरहिः। 

यज्ञिय इापललभ्ोक्तरयनियवृक्षठामे प्र एव मुरुथः। तदामे यज्ञियभ्यतिरिकतोऽपि। 
आनार्येण प्तामान्यतो यो वा कशवनेयुक्तः । फठे गृहाति न बन्धवो बटो ब | 
अभ! य उदुम्बरादिवकषटमे गृहाति न पुष्ममपील्यपैः । तस्य फढमरेवकत्य । 

तत््ममाणपाह-- 

पृषटिमा्रो पुखेन संमिषश्चदुदघ्रो वा । 
दीकषितदण्ड इत्यनुषज्यते । मुटिमाभरो मुषटिपमाणः | प्रमणि द्रयप्दधम्माश्रन 

इत्यनेन मात्रचूप्रलयः । अनेन दीषितदण्डप्य परिणाह उच्यते । मुखेन समित 
उध्वषठप्नतं मखं तेन तैमितस्तत््माणः | मुखदघ्न इति पररेखन्थ मुखेन समित 
इयेतादशं वचन श्त्यनुकरणाय | चतक हनुत्ततममाणश्चुकदः । प्रमाणे द्रुयप्तञ 
प्ननिति द्तचयलयः । एकपदायैविषयकतिर्र्ववप्माणयोयुगपदु पलितो तिर्षकममागे 
मात्रच्, उधपरमामि दुत्रनिव्याचारय्य प्रायशः पेठ । 

उरधवसूरसि बानस्पत्यः सुचुन्नो दन्नं यजमा. 
नाय षेति तं यजमानाय प्रदाय सेभारय. 
कर्षि वाचयति लहोति चेौपषरः । 

तं दण्डम् । तच्छब्दः पूैमेवोपङसने दण्ड्य प्रूचयति । यनमानग्रहणं पत्नी 
भ्यदृ्तपथम् । न च मन्रगतं यजमानपदं पलीम्यावतैकं भतरितुमहैति । तत्र समन्न, 
कंतषरोऽपि यनमानाथ धेदीप्यहैन यनमानपदषटोपेन वा पत्या जपि दण्डद्नप्रवृत्ति- 



५९६ सत्यापाठदिरचितं श्रौतघ- [७ पमपरभे-- 

पमबात् । अतस्तदयावर्तनाय यनमानञ्हणमावदपकमेव । न च यानमानपत्े पठितस्य 

दण्ड्िमदप्य यजमानककतवावगतौ दण्डपदानस्यामि यनमानपरदानकत्वावगतेः 

किमथ यजमानग्रहणमिति वाच्यम् । तत्र विहितानां दीक्तापतस्काराणां यजमानव 

न्विता खानादीनां स(पकवडेन पर्या परातिर्येया तथा दण्डरतिमरहस्यापि ज्ञापकबहा- 

सातौ तनि चनपान्रइणस्याऽऽवदपकलात्, ज्ञपक्ष्य प्नातोयाित्ततवात् | 

अल्ि च दण््रति्रद्य पैष्कारलेन सजातीयत्वम् । न च दण्डकत्वश्रवणादेव 

यनमानस्यै दण्डपरतिप्रहणं मविव्थि दानं चापि यजमानव न तु पत्या इति 

यच्यम् ] एकवचनस्य जालभितरायपरलवकदपयेन दण्डरषष्य प्रातो पला अपि 

दण्ड्दानधमावनायां यनमानमरहणघ्य ततिदृरपधेमन्तद कत्वात् । प्रदावेति 

यप्, दण्डप्रदानपंमापयनुवाचनाम्यनवाना्पैः । न च दण्डदानतमारयर्ाचनयो 

सैषये यनपानकतकमतिमहेण व्यवधानात्यमेतदरिति वाच्यम् । दण्डप्दानप्रतिमहपोः 

समकाठलेन व्यवधानधयैषातिमवात् । प्मकाठतवो पादनं तु सूपस्या ` देवो वनस्ति- 
रुध्वो मा प््मो हव इति दण्डं परतिगहातीति याजमानपूप्रे करिष्यामः । एवं च 

दण्डमदनतमारजुर्ाननोरव्यवहिताननतयै पू पपादं मति । तेन पिमारयनुहौमोत्त्- 
मेवं केशिनीरीकषादि भागयमनानतं मवति | पमारयनूति पूत परदक्ितानि तनि 

वाचयति । उत्तरत्रानुबप्थ च । तेन पेमारयजुीचनप्य पल्यां निवृत्तिः पिध्यति । 
दानवाचनन्वारम्मवरवरणवरतपरमणिषु यजमानं प्रतीयादिति कत्यायनोक्तपरिमापापुत्र" 

मप्य् रमाणम् । नट जुहोति चेत्यतावद्रैव वक्त प्रतिमं होमस्तु यत्र मच्रगणेन 

क चोदयेतयतिमन्रं तत कादिति परिमापयैव ति्यति जिममोमनेरिति 
वनमिति चेत्पलम् । तस्य पूप पृानुदरचोत्तेणोक्तेण सेमारयजुषा जुहोति 
व्यहतिमिनेतिवापिष्ठमतनिराारभलात् । एरिति व्याहतिनिराक्भेम् । मचररिति 

वचनं नियमार्थं केवलमन्रेव होमो नतूद्वणविशिषटमन्रैरिति । चुदोति चेत्यं 

चकारो वाचनप्तमुचयारथः । जुहोतिषेदितत्वदितेषु स्वाहाकारः । जत्राऽऽज्यमाज्य 
स्माटीगतमेनर । तदवि गृह्योक्तप्रकारेणाऽऽञ्यंपेषवय तेन होमः | अत्र पू्हद- 
शेतिकचनामावद्वचनहोमयोः सवेषां पेमारयजुषां विनियोगः । अत्र ्िवीदीसा 
तयाऽसिदीक्षया दी्ित इत्यारभ्य तास्वा दीक्षमाणमनु दीक्न्तामिलन्त जाच्छि- 

द्विको मनो दीक्षाठिङ्कलाय॒णच्छनदछिङ्ञकत्वचध्वयुंणा भ्रयोक्त्यः केशिनी री- 
साजपासूमेव । यृपारूपभितर् इत्यनेन सूजङृताऽपि तरिषियोग उक्तोऽपि पर तु 
सपष्टतयाऽनुक्ततच्छृताङतः | 

१ ख,ग. रस्य प्त 

1 



मगः ] भोपीनाथमहङ्रतज्योत्प्नाव्याख्यासमेतम् । पज 

ते बाग्यतमदीकषिष्टायं त्राह्मणोऽसावापष्वायणोऽपुभ्य 

पुज्ोऽमुष्य पौत्ोऽुष्य॒नप्ताऽपुष्याः एजोऽष्याः 

पौजोऽष्या नक्तेति निरुपा्वावेदयति विरुचैः । 

तै बाग्यतमिलनेन केशिनीदीकषाजपादि वाग्यमनान्तं पेमारयजुरोमानन्रं करनय" 

मिति गम्यते । वागयतमितमेतावौव क्रमे ढे च्छन्देन प्रमथ नियमैः । तथाच 

वग्यमनं तस्यैव नतु पल्था अपीति वाग्यमनामावादेवाऽअेदनामावः । परन्यविूनं 

सूत्मरेषवपि भैव दयते । केशिनीताजपुषटिकरणङ्ु्युतसगौ अपि पल्था न 
मवन्तं । वार्यमनस्य केकिनीदीक्षानपादीनां च परसरनन्धेनकष्य निवरृतावपरनि- 

पृततर्भपिद्धलवात् । परस्रपनन्धि्व तु तािर्यपाहूलं चरति वाच च यच्छतीतिवय- 

माणयानपानपृत्रस्यचकेरालिङ्गत् । वाग्यतमिलयस्याऽअेदयतीत्यत्रास्वयः । जविदनं 

कयनम् । निस्पांविदयतीयत्र देवेभ्य इति शेषः । तिरुचैरित्यवराऽऽतेदयतीलयनुष * 

ज्यते । अत्र देवेभ्यो मनुषये्यशचेति शेषः । तथाच श्रुतिः --अदीलिष्टायं ब्राह्मण 

इति विरूपा श्थाह देवेभ्य एन प्राह निर्ेरमयेम्य एतरैनं देवमनुषयम्यः प्रहेति । 
देवमतष्ेम्प सयत्र देवाश्च मतुप्यशति दंद्॒ उमयम्य इत्युक्तेः । उपांशुक्णं 

परातिशा्ये --करंणवदशठ्दममनःश्रयोग उपांधिति । द्विपतुरयन्पयिन वशदयकी - 

सनम् । तया मा्दिपपलीनामियेके । । 

असाविति नाम शृह्वालामुष्यायण इति पितुनीमयेयेन । 
अताविति प्रथमान्तं व्यावहारिकं नाम यजमानस्य गृहाति यथाऽमुक इति त 

शमीनतम् । शमीन्तं ्ा्मणप्येति बौषायनोक्तेः शमन्त ब्राहमणस्य येन प्यवहियत 
इविवातिषसू्राच । येन व्यवहियत इति ना्त्रादिनासनं शमन्तताया ग्यादच्यर्म् । 

तथात्र व्यावहारिकं गुप्तं न मवति कितु प्रततिद्धन्यवहरा्यं॑यच्छतं तन्जेयम् । एवे 
पिरादीनामपि नामानि श न्तानि। दान्तं नाम क्ञीणामिति 

सपतेः । समृलयनरे तु देवीशग्दानतं नाम स्रीममित्युक्त् । अनयोिकः । केच 
समुचयमाहुः । एतच पानकं ज्ञेयम् । यत्र पत्रापौशन्दसत्र प्रथमान्तस्य व्याव 
हारिकिनामनो अहभमिति । आमुष्यायण इति पितुधदोत्रभयुक्तं नमेवं त्सम्. । तेन 
नामेयेनाऽऽवेदयति तं दीक्षितं वाग्यत प्रयमान्तेन व्यावहारिण नान्न गोलपरयुक्तेन 
तादृशेन नान्न! चाऽअ्ेदयतील्ैः । यथ(ऽदीतिष्टायं त्ह्णो गोरोनाघशमां वरिष्ठो 
गणेशरा्मणः पुत्रः केशवरर्मणः पौत्रः कृष्णरारमभो नप्ता यमुनादायाः पुतो ठक्षी- 
दायाः पौरो रुकिमणीदाया नेति । देषाशब्दानतत्वपते षमुतदेम्याः पूतो कक्षमी- 

9 ख.ग. "कारञ्किः। 
५६ 



# 1 सत्यापाठविरचितं श्रौतचू्ं- [७ परमप्र्ने 

देव्याः पतो ठक्रिणोदेभ्या ततेयेवं प्रयोगः । पितुरुत नामेयं तेन नामे 
येन नातनल्ैः । मागपनामम्यो धेय इति स्म मेषभतययः । आपाविति नाम 
गृहत आपुष्याय्े इति गोधमिति मानवूतरे । यतर यत्ाऽऽयुष्यायणशब्दततर 
सद्रोत्रनाम आदयमिलेतत्ा्वति फ ज्यम् । पित्रादीनां नामाज्ञने देवतानाममिरनयैः 
कैश्ि्यवहारः । एवं मादीनां नाम्ञनेऽपि नाभ्ञने देवतानां नामभिः परि+ 
कीर्तयति श्राद्धा समृतिदशैनात् । अनयरैवतानाममिरितय्ः । गोधाज्ञाने कादयः 
प्गो्म् । 

गो्य त्वपरिज्ाने कारयपं गोतरुच्यते । इति घयतेः । ॥ 
सरवीः कारयप्यः प्रना इति श्रुतेश्च । 

यः कशिदीकषते ब्राह्मण इत्येवाऽअेदयेत् । 
यः कथिदरानन्यो वैदो वा दक्षते दीक्षं गृहात तं बराह्मण इलयेवाऽञ्वेदयति- 

अदीकषिषटवे ब्राह्मण इलनतर बाणवद् उह न काथं इत्यर्थः । यथावर्भमविदयेदिति | 
मौषायनमतनिरपनार्प एवकरः । भवर देुमाहाऽऽपलत्ः-त्रसणो व। एष॒ जायते 
यो दीक्षे तस्माद्ाजन्यौदपावपि बाह्म इत्येवाऽऽेदयतीति । यतो ब्रह्मणो वेदद्, 
ष दीकवितः पुननीयो, एष क इत्याशङ्काया यो दीकतत इति, ५ 

यथाऽऽह मनुः-- मातुर परिनननं द्ितीषं मौजिनन्धे । 
तृतीये य्ञदीक्षायामिति । 

तसमद्रानन्यवैरथावमि व्रा्मण इयेवाॐऽनेदयति नतह इति । कात्यायनोऽपि -- 
ब्राह्मण इलव वैदभराजन्ययोरपि श्रुतेरेति । अत्र यचपि तरादमणशबदेनवाऽऽमेदनं 
तथाऽपि शमीन्तता नैव तु वमान्तत्वुतान्तते ए श्रिथतैरययोर्ैषाकरमम् । 
रामामतताकिमे जातिवानिनाद्चगशब्दस्यैव अहणात् । एतदन्तमपराह्न एव मवति ॥ 
अग्रह दीक्षित इति वक्ष्पमाणपूर्रात् । कृष्णाजिनदीज्ञामात्रमन्त्वदि मेललापरदाना- 
विकमन्त्यनयतर वेति केवित् । कृष्णानिनरीक्षाचविदनानतमनवेेवेलम्ये । आसर 
णमातस्यानोिविषानाततवदेवन्तवेदि नियतमिति पूरवमताशयः । अपराहे दीक इति 
कृष्णाजिनदीक्षाचविदनान्तस्य त्मानकाव्लदरशैनृदेशान्तरा विधाना देशोऽपि समान. 
एमेतत्तएमताशयः । ज्ञपक्तिद्धा दीक्षायाः पलीपंकाराः प्मन्राः । मलिन 
पतेीत्ूदः । ठष्णं वा । तृषपीकं समिति बोधायनः । प्र मरणं पातं 
चेदत्र रात् । यजमानस्य दीतितत्वान होमः तु नप एव॒ । 

१ खल. ग, (मिति । २ ख. ग, 'ष्णीकामि" ॥ 

४. 

# 



नशः 

[ ११ टः ] गोषीनाथमदरक्रतज्योत्घ्राव्यार्यासमेतम् ॥ ५९९ 

देषाऽ्जनमगन्यकष्ततो मा यज्स्पाऽऽशीरागच्छतु गन्धर्वा" 
खनमगन्यज्स्ततो मा ॒यङ्षस्याऽऽशरीरागच्छतु पितरज्ञन- 
मगम्यङ्गस्ततो मा य्गस्याऽऽ्ीर गच्छस्वप ओषधीषेनस्प- 
तीञ्नमगन्यङ्गस्ततो मा यत्तस्याऽऽशीरागच्छतु पश्चजनना- 
खनमगन्यह्स्ततो मा यज्ञस्याऽऽशीरागच्छतु बधेता भूतिदधा 
घतेन युचु यज्ञो यञ्पतिम हसो भूपतये स्वाहिलयभिमश्रयते 
यद्यन्यत्र टृष्णाजिनादासीत॒निलदट्ावत ऊष । 

पशचते मंच्रा एतेषामन्यतमेनाभिमचरणम् । अवशिष्टा विकल्पार्थः । प्मुचयो 
वै कष्णाजिनास्तरणमन्नवत् । विकरपपले वर्धतां मूतिरित्यादि परवषवतुष्नीयम् | 

सेमुशचयपलते न । अप भोषधीैनस्पतीनियेक एव मनः+ नतु पानुषङ्घाख्यो मच्राः । 
अन्यथा देवाजञनमगन्यन्न इत्येकैव १ठेन॒गन्धवीनित्यादिष्वनुपङ्गः तिभ्यत्येव 
पूलमन्धवानिितनश्चनननित्ेेषु पाठे गय्ैः स्यात् । अतो देवानित्येतनमन्रव्यतिरि- 
तेषु गनधवीनितमशचननानित्योषु पठोऽनादिषु भिपुप्रयेकमनुषङवयावृचय्य एवेति 
द्रष्टव्यम् । अध्यक्षं यजमानाभिमनच्रणम् । न च मन्नरिगविरोधायनमानक- 
वमेव स्वप्कारायमात्ातरपवदिति वाच्यम् । मचटिदविरोधस्यैवामावात् ॥ 
तथाहि देवान्देवान्रति अगन्यज्ञप्तपतेम्य इति ततः । जनशब्देन यजमान एव 
गृह्यते । देवसकाशाचजमानं प्रति आगच्छतु ॥ आगतस्य यज्ञस्याऽऽशीः, आ 
ईषटपि यजमानाद्न्यत्र मा गच्छविवतयर्थः | निष्को यज्ञो मा मवतिति तात्र्यारमैः | 
खुथवा देवान्ति अगन्यज्ञस्ततो मां पत॒ आगच्छतु मत्मवतितो यज्ञो मां प्रति देवेम्प 
आगच्छतु | यन्तपतनन्धन्याशोर्जनं यजमानं प्रयागच्छतु इत्यः 1 एवमितरेषामपि | 
देवादिम्धः सकाशम प्रत्ागतेन यत्तेन मे मृतिरैश्यं वरता प्त च यज्ञो दध्ना 
तेन् च वधत दध्न पेन च प्वरधतो यज्ञ यज्ञपतिं यनमानमेहपतः पपानमशतु । 
भूपतये सूपतिनामङाय देवाय स्वाह। पष्ट एतत्स कथयामः । छहित्येततु 
आहेति वा स्वा वागाहेति वा व प्रहेति वा स्वादं हवि्होतीति वेति निरक्तकृता 
स्वाहाशबदरष्य चतवारोऽपौः कृताः । निपततानामनेकार्थतादत्येतदाशयः । तत्र प्रय- 
मायौनपतरण पुष्ट एतत्सव कथय वणितः । एतेन यजमानाभिमन्रणस्याष्वर्ु. 
ककता मचलिद्गिरोधात्तपमिति शङ्का निरस्ता । अमिमच्रयते यजमानमित्येव 
शेषो मन्नटिङगात्नतु ङृप्णानिनमिति । यन्त्र कृष्णाजिनाद पोत तद। देवाज्ञनम- 
गनित्यमिमन्नयत इलन्वयः । यदीत्यनेनामिभन्गस्य तैमि्तिकलवं प्रदतं मवति । 
कृष्णाजिनादन्यत्राऽऽपीत छृष्णानिन प१रित्यज्याऽऽपीत । आप्तनं शयनेषछक्तणम् | 
नान्यत्र इप्णानिनादतत. शेते वेति सूत्रात् । भतन मानवसूतरे, विरोषः-छोमतः 



६०० सत्यापाढाषिर चितं श्रोतस्ं- { ७पतमभत्र-- 

कष्णानिनप्व शपा ऽऽपनमाच्छाद्ने च परतििद्धमिति 1 टोमतो सोमवति प्रदेश 

इत्थ । निलवृतिर्यानमानपूते स्पष्ट मविष्यति दीलणीयाभभतीयं वृ्तिरत्यादिना । 

अत उरमितिवचनमािदनोत्तरमेव कष्णािनन्यवच्छदनिमितकममिमन्रणै न पूष॑- 

मिति गमयति । पूर्त व्य्छदेऽनाज्ञात्रयजनप एति । निलदृततवितिवचनं समाता 

यामप्यवन्तसीक्षायमितदाऽवश्यादलुवैत एतयेतदर्म् । ॥ 

अ्रीञज्योतिप्पतः कुरत दीक्तित वाच यच्छ पत्नि वाच॑ 
यच्छेति पुरोदयमधिवृकञसू्े च व्तमद्ः समेष्यति । 

उत्तरेणाऽऽहवनीयं तिषठन्पमरेषमाहा्नीऽञपोतिष्मतः द्रत दीक्षित वाच॑ यच्छ 
पत्नि वाचं यच्छेति बौधायनः । अघ्नीनिति हूवचनात्सवीन्ीन् । पम्यावपथ्यतत्ते 

तावपि ] ओगाप्तनस्य न शरौतपबन्यामावात् | एतेन गाहमल्यक्तिणाग्योसे व्रतश्रपण- 
रूपभरयोननपच्तात्मज्वलनमिति शङ्का परास्ता । ज्योतिष्मतः प्रज्वलितिन्कुतिर्थः ॥ 

दीक्षा संजाता य्य स दीतितः । दीकषाशब्दाषैः प्रागेवोक्तः । दीक् मौण्डयज्योपन- 
यननियमवरतदेशेष्िति षातुशूत्रादपरि नियमविशेषपर एव दीक्षाशब्दः । उद्रषातपू- 
रेति एरोदयम् । पुराशब्दः पुरोभैक उदयातर्मिलरथः । वृततानपिङृल वकते सूर्योऽ- 
धिवृकपर्यः  सू्शब्देन ठक्षणया तद्रभय उच्यन्ते । भ्रेष कुरतेति बहुवचनं पर- 
कर्युतिजामन्वतमपरापतर्थम् । नतद इति परमान्ोकत्याञ्घ्णां मध्ये यः कञ्चन 
जतपरदाता । ये वरतपरदः सत एव पैेषकता । परोदयमधिवृतपू वेतिक्रमश्रवणा" 
स्मभमदिने न भ्रेष । याजमानसूनऽपि वक्यति--तदहदीितो राश्रं नागतं न नतं 
मवति नक्षत्रं षट तूष्णीमेव वाचं विघुजते यतैते वतपरदः संप्रेष्यति तसिन्काठे 
वाचं यच्छतीति । जसिनसूत्रे वतामावस्यो्तलेन पैपामावोऽपर षिद्ध एव । अग्नी. 
र्योतिष्मतः कुरुतेति जाहवनीयविपये ज्योतिष्मत्करणप्यादरार्थतवनेतरयोरप्यग्यो" 
उ्योतिप्मत्करणस्याप्यदष्टातैव । त्श्रपणपप्रयोननतिद्धिः प्रषङ्गतः । तथाच 
स्योतिष्त्करणविषकप्रेषो भवत्येवेति यथपि प्राति तथाऽपि पृरोदयमपिवृकषपूयै 
वेतिक्तमश्रवणादञ्जीजञयोतिप्मतः कुरूेलेतावन्मापरपोऽपि न भवतीति हदयम् । 

उदिततेऽस्तमिते च व्रतं दोहयति वर्पस्यैक< स्तनमवरोष्य । 
अवरेष्य दोहयती्यन्वयः । ् तमिद्येकवचनं द्विवचन।पकम् । नचैकस्या. एव 

गोदोहन निष्पन्नं पय उभयोतरतमेकवचनारिति वाच्थम् । या यनमानघ्य तधुक्ता- 
माशचिरे दुहत या पल्यासतां दयिग्रहायेलयक्र प्रेषे पलनीवतार्थ एयणोविहिततवादेत. 
कस्मनाया अपतमवात् । यजमानस्य पल््याश्रिति शेषः । वत्स्य तत्तद्ो््त्य 
तस्वालस्या गोरेकमेकं स्तनमवरोष्यलय्थः । वत्पस्येति चतुध्यये पष्ठ वततार्मिलर्थः । 
उदित उदयं परतिऽसतमितेऽलमदरशनं ते सूये पतति व्रतं ̀  दोहयतीचर्ः । दोग्ेति 



श्रभव्टः] गोपीनाथ मदकृतज्योत््ाव्याख्यासमेतम् 1 ६० 

शेषः ! दोहयतीति गिनन्तम् । अञ्निहोघ्मेव न दुद च्छू॒इलयश्चिहोतरपवन्विदोहने 
शुदरनिेषादन्यत्रानियमः । त न श्रो गोप एव । एतदक्ित्ासठतौ तच्छौ 
गोपनापित्ाविति तस्य समीचीनत्वोक्तेथ । विप्रो दोहनकती चेदपिकम् । 

गाहपले दीक्षितस्य बत श्रपयति प्रल्या दक्षिणाप्रौ । 
„ अतयतीति व्रतम् । रतार्थं पय इलयरथः | पयो व्राह्मणस्य ततमिलकापि व्रतशब्द- 
स्यायमेवा्ः | शन्न विशेषमाह बौधायनः--अन्निदोत्रविधि चेष्टता तप्वोदयु- 
वाप्य शीतीकृलयाऽऽतच्य वाऽनातच्य वोत्तरे शालाखण्डे शिक्य भपनतीति 1. 
दाक्िगे शाङखण्डे शिक्यभाप्तनतीति पल्या तरते विरोषः । अन्यतप्मानम् । वेष्ठि- 
लेतिपदष्वारस्याचेष्टामारं कर्तनं नतु समच्रकाशेटा इति सूचयति । अिहोत्स्क- 
नदनस्य यत्प्ायञिततं तद्वदेैतस्य सकन्दनेऽपि । तथा चाऽऽपर्म्बः--याऽगिहतस्य 
स्कन्नस्य प्रायश्चित्तिः ता बरा्येति । अघ्राभनिरोतप्रायञ्िततातिेशात्तरीयाः श्रपण 
अपि आप्म्नेन पूनित। भवन्ति । परायच्चितते तु समच्नकमेव यथाविहितप्यैव विन. 
संथानकरणे मध्यात् । 

` ब्रोप्रदानि विशेषमाह-- 
अपरेणाऽऽहवनीयं व्रतभयाहृलय दीक्षिताय प्रयच्छति । 

ब्तप्र शति शेषः । मपरेणेलेनवन्तम् । एनपा द्वितीयेति द्वितीया । मतिरला- 
कमणा्ः । तेनव यथेतं प्रयेति । पल्या दक्षिणाचिप्मीप एवोपविषटत्वान।परेणःऽऽह- 
वनीयमत्याहृत्य तसय परदानं फं तु ततैव प्रदानम् । एतप्यार्थत एव॒ तिद्धत्वान् 
ततमयुक्तविषानं कृतम् । इर पतं स्वायतन -उपविष्टयेव दीतिताय व्रते प्रदेये न बत. 
समीप आगतायेलेतदर्थ, कालयायनेन स्वाप्त ये देवा इति वतयतीति स्ष्टमेवोक्तम् । 
आहवनीयग्रहणं दक्षिणम्निव्य््म् । अपरशब्ोऽग्रमागव्यादृच्षैः । , एनबटू. 
रलम । अभ्निहोधवत्णीगुनीेत्यपस्तम्बः । चतुरवततिपावत्ि्यवस्पया चतुः 
पश्च वोक्ञयनानि । अन्तिमे यावन्मात्रम् | 

भद्रादभि भयः भेदीति दीक्षितं पयातमलुपत्रयते । 
प्रयातं देवयजन भ्रति पल्याऽरणीम्यां पत्रश्च सह प्रयागय्मेण प्रा्तमनुमन्रयते 

प्रिमाषयाऽलगूमिन्प्रतिपायं पदाय ध्यायतं पदार्थमनुीकुतं पेुवन्मन्रं पठे. 
दिलेतदनुभन्रणम् । भभिमन्रणेऽनुमच्नणत जभिुरपेक्षणे अभिक अन्यत्समानम् । 
भ्रयन्तमिति पठि प्रयाणप्तमय एवानुमन्रणम् । उदेर्यगत्ाचुरत्वमविवकित ब्राह्म. 
णोऽदजीनाद्धीतेतिवत् । तेन पर्या मप्यनुम्नणम् | एकत्वमप्यविवक्ित अहं पेमा. 
तिवत् । तेन पतर पवष दी्ितानामप्यनुभन्रणमध्वणा कर्यम् । आलमनश्नति 
बर्टव्यम् । 



६०२ : सत्यापाढविरवितं भौतस््- : [ ७ पतमप 

दीक्षितस्य यूपं छिनत्ति यथा निरूढपशुवन्पे । 
अपीदेव दीहितस्य तिद्धो दीक्षित्येतिवचनं दीक्ञाणां बहुले यसिन्काथिदी- 

कषादिवते युषच्छेदनं कव्यं न प्रयमदिन पवेतयतदधैम् । एतदर्थमेव शासान्तरे बहु 
वचनं श्रूयते यूपं छिनत्तीति । पैपशुलामेष कल्प इलनेनैव तिद्धे यथा 
निरूदपदयबन्ध इति वचनं उपरलिवी चतुररलिनवी पालाशो निरूढपशुनन्ध्य युपो$ 
सोऽन्य सोन्यसयाघवरसयत्येन सौनयापवरपवन्धिमानं प्रातं तदीक्षा -यपच्छेदने 
निवारयितुं रवेषु कल्ेषु किल बोधयित वा । तपा चाऽऽपलम्बेन व्यरतिनशतुर 
रलिरवा पाठाशो निठूढपशुनन्धस्यतोऽन्ये म्यस्याष्वरस्येति वाजप्तनेयकमिति वान 
पननेयकमरहणं विकार्य इतम् | 

न परषाहुरि होति दोमार्थागृचं जपित्वाऽभिमव्रनति । 
,. यूपप्रकरणदिव तिद्ध यूपनिपरि्तकाहुतिले यूपवचने(नेन) गूपचछेदनमाताङ्गतेय- 
माहुति्मवति न केषढयूपनिगिततकाहुतिरोन स्ेवास्यारौ ठेदुनाभावादियं यूपाहुतिं 
मतीति सातं मवति । यूपहुतेः कतुपेयुक्ततवऽपि निवेषोऽनेन क्रियते | न यषा 
इति शुहोतीवयेतस्यलुपपत्तो होमनपयोः पमुचयः स्यात्स मा मूिसेतदर्ैमदं वचन 
मवदभकम् । नदि दतितस्यननौ जुहति वैष्णवीवमतूच्यच्छैतीति शलान्तरोयोऽयं 
होमामावपलतः। जच्छैति सू रतुं गच्छतीति शरुतिगतयच्छैतीलसया्ः । 
होमरपग्चमिलदिवृक्तौ मतोऽपि स्यादमिषानास् मा भूदितयेतद्पं नपित्वाऽभि- 
मवनतीतिवचनम् । हो मामितिवचनं स्यानापतिामार्म् । तेना$६हवनीयतमीष् 
शव नपित्वाऽमिपरवनतीति तिष्यति । नमितिवचनमुक्सजञानावरथकतवा्् | तेन 
श भेषपायशितं कृतैवामिे कर कार्यम् । तचाध्यैवनधिलायनुरेषनिमि- 
त्तकमव | 

अपि वाऽऽज्यमरणी चाऽऽदाय युपस्यानितकेऽभि 
मथित्वा पूपाहुविर हुत्वा भूपं छिनत्ति । 

, शालान्तरीयमेतस्प्रकारानतरं होमप्तच्वेनाऽऽग्यष्या्ादादनि सिद्धेऽत्र वचनमरणी- 
संहमावार्ग् । तेना्ूणिवारणी माज्यं च गृहीता यूपत्ीे गनाम्यमिति । आदान. 
वचने परिकरा वयाम् । तेननयतराऽऽदानववनामवि परिकिकताऽ- 
पलि पत्त इति ज्ञातं भवति । भरणीवचनं यकचिदरणीतगर दितकाठनयादृरय- 
यम् । युवन्त सूय तपे तष्टतवपं सर तामीपयपतरामिकषापो न 
मवति दाहपङ्नातक तु यावत। परामीपयेन यृपदेशमहं प्ा्तोऽघीति व्यवहारस्ता 
वमेत पामीप्यमनिकपदेन भिवियू । त्य चकते यूकादरिन्ा तमेव मेरे तु 



र 
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मेद इति व्यम् । ु प्यतिशब्दमदृतिमीविनीं सेत्तामादाय यदाहवनीये जुहतील।- 
हवनीयशन्दप्व्तिवत् । चकारोऽनुक्तसुवादिपतमुचया्ैः । सूपस्येतिवचनमाहवनीय 
प्ामशेवयजनल्यावृस्यम् | अन्तिक इतिवचनं दृरेशम्यावृत्यथम् । अनि मधि. 
सवेतिवचन पूपस्यानिकेऽरण्योरेव कदाचिदधोमः स्या्स्ाण्वाहुतिवत्सत मा पूदिव्ये- 
कदभम् । अरणी आदाय मपिे्येतावत्युच्यमानेऽप्ययौदभिदामेऽभिम्रहणमिदं मन्यन 
निरमैकमपूर्ीिति योतवितुम्। तेनरण्ो् किक तूष्णीमेव मन्पनमिति च पियति |. 
अभ््रिमायतनं कृतवोद्धलावोदेयात्नि निधाय होमः । मधितेति क्ाप्रलयेन युग्रहुर 
तावत्यवहितोततरत्वमेवोच्यत् इत्युक्तावपि परक्षणीतिष्करसुवमरगाज्यपं्करैषय करौ 
रप्यव्यवहितोत्तरत्वं बाधितं न मवति तद्गतेन तदतुगुणत्वात्, येन नाव्यवधानं 
तेन व्यवदितेऽप्यव्यवहिततव्यावापात् । यपां इुतवेतिवचनमेतदवबनामवि , न 
यूपाहुतिं कुहोतीति पू्॑ानिेषः प्राुयात्तताततो सतां मन्यनस्या- 
द्टयेत्वे च स्वात्मा मूदिवेतदेम् । यूपच्छेदनमााङ्गमूताऽऽहुति्ूपाहुतिः \ 
यूपग्रहणं वि्पष्टाैम् । जुहोतीति परियज्य हेतयेवै वचनं युप छिनत्ती- 
त्यस्य सप्रयोननस्याऽऽकाङ््ञाया उत्यापनारचम् । यूप छिनत्ति सरुचपाठक; 

रणान्ेन प्रकृरिणेत्यथः । यूपं छिनक्तीतिवचनं प्रायतनित्तपषतहमविऽप्येक एष 

यूप इति प्रदशंयितुम् । एकयूप आशछमत इति श्रुतिरपि अत्र पराधिका । पिक 
एकादशयुपपषस्तु वाचनिक एकादशिन्याम् | 

ऋते वा राजन्पाह्वनीये पपाहुति९ हत्वा एषं छिनत्ति । 
दण्डपरदानानन्तरमिति केचित् । स्वना अपीलन्त इषयन्ये । उवु लयं जातवेदस 

मिति हृत इति पे । अनि रानानमितिपरिषानन्तरमित्यपे । वसतूतः ऋते सोमे. 
भैत्रावरणाय द० प्रयच्छतीति कथाभ्यवदितोत्तर दण्डप्रदानं पिहिते क्रीते वा राज 
नीति कयान्पषहितोत्तरं यूपाहुतयादि पिहितं तत्ोभयोः करपैभेदात्पमकातवतेमयेन 

यजमानेन दण्डपरदानि क्रियमाणे तत्सम एव यूपाहुतिरधवयृणा होतम्येतयेव युक्तम् । 
यथा दण्डप्दानयूपाहुतिक्रिययोः समातिः मका भविष्यति तथा यतितभ्य ्रम्यचय-. 
गानुरोचेन त्यागस्तु करयप्रदेशोपिष्टनैव करवन्यः । -आहवनीयग्रहणमपि वाऽऽश्वमरणो 
चाऽऽदराय युपस्यान्िकेऽप्न मथितवेयेत्मकारयवरप्म् । यू हुति हुतेतिवचनं 
न यूपाहुतं जुहोति होमाथीमृचच जपित्वाऽभिप्रवनतीलयेतस्य कलमस्य ग्यावृच्यर्थम् | 
नन्विदमाहवनीयस्याधिकरणत्विधाननलदिव तेसस्यति यूपाहुतिं हुलेलयाकाङ्घ्तपूरण- 
मात्रा्ोऽनुवाद इति चेन्न । क्रते वा राजन्याहवनीय इत्येतावलयुच्यमानि सपम्पाः 
सामीप्या्कल्वमादायाऽऽहवनीयततमीपे जपं छृतखाऽमिपरव्नतीति आहवनीयं युपपपीपं 
नीता त्पमीप एप च्छिनतीलेतादशर्दर तमाय तन्मा भूदित्यतादशयेगयद्- 



६०४  : सत्याषाढविरवितं शरौतचत्र- . { ७ शमपरभे-- 

सिस्पेऽनबाद्रपोनने संमति आकरार्षापरणमाभरापंकत्वकल्मनाया अगतिकायां 
अन्याग्पत्ात् । ॥ 

अप्रीषोमीयस्तवनीययोरतूबन्ध्यायाथ ॥ ३ ॥ 
समानो पूपः स्वरुराहवनीयो हदयश्रख्च । 

अक्ीषोमौ देवता यस्य पशोः सोऽ्ीपोमीयः। सवने सुत्यायां मवः पशुः सवनीयः | 
भाते वपायागः, मधयदिने पवने दद्रपिधायिपुरोडाशयागः, ततीयप्तवनेऽ- 

ज्ेयाग इति मवति सवनीयलम् । एतानि प्रवानहवीपि । वपा पुरोडाशोऽङ्गानि हवीं 
वीलाश्वलायनः । अग्नीषोमीय प्वनीयश्नति ददः । अनुबन्धया ऽनृबन्धयार्थः पशुः | 
जनु प्रथानानन्तरं बध्यत इत्यनूजन्ध्या ततपंज्कस्य पशोश्च वुपादीनि पतमानानि अभि 
ज्ञानि मवन्तीत्य्ैः  वशाऽनूबन्ध्या सो इति शरुतावाबन्तताया एव दशेनात्ूरृताऽपि 
तथेव निशः कृतः । अद्यपोषीयतत्नीययोरेव पसमततिन गिर्देशोऽनुबन्ध्यतोऽनयोदर- 
उयते भैढक्ष्यमतीति । तेनानूबन्ध्यायां गोपञुनियमवदनयोरगोनियमो न मवति, 
किंतु च्छगोऽपि पलेऽनयोरिति । एतेषां पशुनां युपादयश्त्वारः स्राषारणा 
मवन्ति। सोपरकरणे विधानातरपाणामयिलादद्ौषोमीयपवनीयनूबनध्यास्यकरमक किऽ. 
सपत्याऽमुप्येलक्यारणामवाश्च । एङादशाध्यये तूतीयपाद उक्तं जैमिनिना पूषा 
कंमैकाठलारितिपूत्रे | सूतराथसतु दी्ादिवपानां दीक्ष यूं छिनत्तीलनेन युपच्छे. 
दनाभिकरणतेन विहितानां ज्योतिषोमापैमयुक्तानां धरण्यतर्वुपाारण्य 
यूपस्येति । यूपञरेलनन्तरं तच्रमिति शेपः । कमैणः पडाककर्मणः कार एव कालो 
मस्य तस्य मवम् । न ककाटलप्रकर्मकारलं करमकाटतवामावसतस्मदिवयैः | 
दीक्षादिवप्ात्मके कठे हि पागुकक्ैकाठपवद्धलवामाव एवि तस्य ज्थोतिष्टोमक- 
मक्ार्तवद्धतवात्, दीत्ायाश्च साषारण्या्तदिवप्तकौम्यस्य यूप्य सैपशुप्ाधारण्यं 

युक्तम् 1 दीक्तकाछत्वं हि न दै्पूभयुकतं॑तदुषश्थापकानुषठानपदिरयाभावात् । 
सपि तु परकरणाज्ज्योतिटोमापूकयुक्तं सत्त्िन्प्ा्षानिवेशायोगात्तदङ्गमूतपशुदधारा- 
तद्ीयथुपे निविशते । तदङ्ञमृतत्ं च स््वैपामविशिष्टमिति पर्वाधतवततिदिः । वस्तुतो 
दैत एवोपेशेऽपि सवनीयादावपि पालिकीपोमीय।तिदेरेन तत्मतितमवा्कारतन्र- 
त्वदेव यूपतन्रत्वम् । एतरैकषमिलपि कटे यूपक्यापत्तिः प्रिडता मवति । यूपतन्न ~ 
स्वा्तस्काराणां जोषणतक्षणादोनापृपि तचत् । नन दीकतघु यूपं कितत्तोत्यनेन 
च्छेदनमातरेवापकरपैविधानाज्ेषणतक्षणादीनाम्ीपोमीयकाड एव करणेनानुष्ठानप्ता- 
देदथा्तन्मावारथलपरतीे्हय पाणश्िषलेन तदपवगेऽपवर्गाद वृत्तिरिति वाच्यम् । 
युपच्छेदनोदेशे बिशिषटदेशापततेः। उदनो रेऽतिपपङ्गायुपोदेशेनेव काठमिषिः । 
धिनति्तु तदुतादकतकारमनोपर्षणम् 1 तत्पादुका प्तारा यूपाहुयाघहक" 

2 



ह ण्ण्छः ] भोपीनांथभद्टक्रतज्योत््ान्यस्यासमेतम् 1 ठप् 

च्छेदनाचष्टश्निकरणान्ता एवानेरिवाऽऽवानादयो नतु प्रो्णाञ्जनादयोऽपि । तेतु 
सेमागादिवदुत्पने युपे पेस्काराधायकाः । तदेष व्यवस्यायामपि ये तावदुत्ादकास्ेषां 
कभकालाभत्तकाल्त्वेनागृह्यमाणविदोषत्वादव वच्रत्वं यूपवत् | ये तु प्रक्षिणद्रष 

:उत्पलयुपपस्कारकास्तेषामपकपकव ननामावेन कमकाल एवान्येन यृष्यमाणविशे- 
पत्वऽपि भातिय्यानरहिःोक्षणन्यायेनं युपग्यक्तेरकत्वत्तर कृतानां भरोक्षगादीनां भङ्गे 
नोपकारकत्वोपपत्ततेषामपि नाऽतर्तिः । केनित्तु तक्षणादितष्का रप्रयं पूपं करत 

दिरं छिनत्तीति पदद्ववाध्याहारं स्व कुर्मन्ति । तत्त । तदपे्या कक्षणाया घु. 
त्वात् । एकादकशाध्याये तृतीयपदि तस्य न्यायस्य मूरभूतपूत्रेऽपि जैमिनेः दस्कारा- 

स्वावर्तरनकषटत्वात् । पेस्कारास्तक्तणादयो युपतसकाराः । तुशच्ो युपशवाकर्मकराक- 
तवारितिपूषािकरणतोऽत्र वैपरीलदोतनाय । यूपस्यामैः प्रयोजनं प्रषानीमूतं पञबन्ध- 
„नरप तत्कातवादुवर्तरसिलर्भः । अयं पुताः । तत्काठः पृकारकोठः पशुबन. 
नरपप्रयोननीभूतप्रवानकार्ु युपवद्धकमैलात्तस्य यूपवद्धकगैणः कतुभमविषा- 
तात् , दीनता यूप छिनत्तीतिदीक्षादिवततरूपाथिकरणककतुप्युकतो धैः । अनेन 
पशुवन्धनकाटिकतेस्कारकरणं ठ्थावते । पर्वार्थानां पापारणानां तक्षणादिषर्कारणां, 
वाशब्दोऽवधारणे वचन।दन्यकाठलमे(?)तत्कार्तु यूपकीत्वात्तस्य नरुषत्िषाना- 
स्वानां दै वचनादन्यकारत्वं स्नानं च ददीयतीति चेति दितीयसूराषः 
दैप यूपं मिनोतीतिशचुतिदीकषदविव्काठे सदेव माने पेकाराणामपि दीक्षारि- 
पपतकातं दशेयतीति तृतीयपतरापः (२) । सत्कार युषकमीताततस्य कतृषर्धमिषा- 
ना्पर्वाथानां बा वचन न्यकारत्वम् । सछ्ृ्मानं च दशेयति । अर्थः प्रयोनने परु 
बन्धनस्पं यूपस्य पशुवन्धनरूपकाते परष्काराणामदृततिपेत्, तदेव नालति तस्य दीप्ता. 
काठतवादिति सूत्रः) यूपच्छेदनक्ाड एव व्यामे निवृत्यर्थ नाश।पहारनिवृत्यथं च 
स्रोरूपादान कर्तव्यारिलगृदाम।णविदोपत्वा् स्वरुः । अत एव संस्थिते तेम प्सतं 
हरति जोति स्वरुभिलयनते प्रतिपप्तिविधानमपि संगच्छते । पमे प्र प्रप्र हरतीति 
श्रुत प्रस्तरं प्रहरतीत्यनयः । श्रति्वाुपपर्गकरिययोर्मध्ये षन्तं न विरुध्यते | 
नचायमनुबन्ध्ा ङ्ग भूतस्य काटविधिः । न्यायेन सरतन्रत्वावगतौ सक्रोचे ममाणामा- 
वात् । अत एव यत्र न्यामेनैव मेदाकगतियैथा प्रतर तत्र पकोच इष्ट एव 1 इदं 
जेमिनिनाऽपरि एकादृशाध्याये तृतीये स्वराशौ; स्याद्वकाठत्वादिनेन 
सतरेणोकम् । अघ्वकातवात् › न तते स्वस्म काल यस्य पोऽस्वकारत्त्य माव 
स्तत्तं तस्मारषवदीक्षादिनात्कः काठः स्रायं॑विहितो नास्ति । अतोऽखकारत्वं 

१ख.म. तालः सं'। रख. ग, कालाः प । 3 सय. 



६०६ सत्याषाढविरतितं श्रौतसूत्र [ पपर 

स्वरोः । अस्माद्धेतोः पाशककर्ममध्य एवार्थतः स्वरोरनुनिष्पादनमाधिकक्तन्नेगेवापवर्. 
स्तष्वदेतुक एवापवीस्तस्य स्वरोरपवरगो ढौकिकतव स्पात् । तेन प्वनीयायरथं भिन्नो 
भिनश्वहरिति प्वपतः । पिद्ान्त्तु अस्वकारत्वदेतुतिद्धावेव तच्रापवीता वक्तव्या 
सव न समति । स्रोर्धूपनुनिषम्तेन युतोसतति्मनम्तसेव त्वोत्वादने सिद्धे 
यूपवदोकषादिनालककारुप्य स्वा्ैत्वमपि मवति । अतस्तरापकीताऽपि न । एत 
च युपवद्कर्मकाटत्वत्छररपि तच्चमिति जेमिनिपृत्रा्ैः । आहवनीय भौततदो्िकः । 
तेत यागाधिकरणत्वात् । अत एष मध्ने वचनम् । भोत्तसेदिकप्रणयने प्रतिपशु 
आपं तत्तििषाभमाहवनोयप्रहणम् । ओत्तयेरिकामनेरधिकरणीमूताया उत्तरवेऽ्पोति- 
छोमापूभयुकलेन पवायतवतिद्धो तदपियस्यौत्तसेदिकस्यापि पवरिलस्य निदा, 
दात् । ददयशुरसयैकत्वविषानादुदयशृस्वप्यकर्मकाु्वं न्यते । तेन यपदृततनन्व 
एव हृदयशुढः । स च यूपाहरणपतपय एव पंपादनीय इति तिद्धं मवति । युपकद- 
शिनीपते परथमोपस्थतत्वामिष्ठसमवा्नपोगीयानूननध्यारतवम् । यथपि यत्रि यूप 
प्वाह्मेत बहिषीऽस्मादिन्धियं वीर्यं दध्यात् , अतृव्यमसै जनयेदिल्यनेन प्रतिपशु 
युम निषिदधस्ताऽपि वचनबलातश्चकादरिन्यां मविष्यतीति ज्ञेषम् । 

अत्ते दीक्तापरिमाने । 

` अवधारिीकदविऽयाचन्यतमदीक्षापरिमागेऽपदृतते समति पतति । एतेनोत्तसेदिदेश 
इृष्यदिः प्रायणीयादिवतेऽनष्ठानं बोध्यते । 

ध उत्तरवेदिदेशष. उपरवाणां वा छोहितमानदुहं 
चम॑ माचीनग्रीवपुतरलोपाऽऽस्तीयं तस्य 
दक्षि प्ते राजानं न्युपयोत्तरत उदकुम्भं 
निषाय स्वेतः परिभ्रिलयोदी्चीं दवारं त्वा 
सोभविक्रपिणं भपाद्यति कौत्सः शूद्र वा । 

उततरेदरेशौपरषदेशौ मामन ज्ञातम्यौ । उपरवाणामिलत्र समतिकदेशस्य देशः 
शग्द्यान्वयः । अङ्गीकृतश्च पाणिनिनाऽप्येकदेशान्वयेऽनुस्वारप्य यि परप्व्ण 
इतिपूत्रस्यपतमातकदे शसवर्णशग्स्योदस्पास्तमोः पूप्येयेततसूत्रगतपर्वशब्दे ॥ 
रोहितं रक्तवणं रोहितामवि त्वहोहितमपि । एतदुक्तं द्मे रोहिते तर्मणीति पूं 
मौभायनः्याप्परो हिते स्यादिति शाीकिरिति । अनः शकटं त्वाह बडवर्दसस्येदमा- 
नहु चम लङ् । प्राचीनरीवं प्ाभिक्ग्रीवुत्तरलोमोपरेश्लोम । तैडेन वर्मणां 
इदिति विहितां शुद्धि कृलोपयोक्तव्यम् । विहितनर्मणो हल्रमि कृष्णाजिनं सवषां 
भविनिषितवन प्राहम् । 

\ 



~र 

[ {म पटः ] गोषीनाथमटकरूतज्योतत्राव्याख्यासमेतम् । ६०७ 

कृष्णाजिनं प्तिनििरामे चर्मणां मवेत् ॥ 
तदामे तु मध्यस्य चर्मा्यश्य प्रोत् ॥ 

इति भ्रतिनिधिभकरणे तं्रहोक्तेः । 

गहभेशेऽनडुहश्च्मा ऽऽस्तरणमिष्यते । 
तस्यामवि तु तार्णस्य तद्पस्याऽऽप्तरणे भवेत् ॥ 

इदयाश्चायनसमृतौ ता्भतसपत्याऽऽनडुहपर्म्रतिनिषिलेन महणाररषथा चर्माढामे 
तागेतसमो आहयः । छृष्णानिनामवि तु इष्णवरणरदितमृगाभिनै भरतिनिधिः । त्या 
प्यमवि रौवादीन्यजिनानि । अनन्तरोक्ततीलया तागे्तसपो वा । जश्वह्ापनषृतावन्- 
इद्हणस्य पर्ममा्ोषटसतणार्थत्वादिति द्रव्यम् । तप्याऽऽततृतस्व वर्मणो दक्षिगि 
पते दिगे मागे चर्म उत्तरो मामो राज्ञो पिवेचनायावरोपितो मपतीलयाधिकम् । 
उत्तरत इृलत्र तप्येत्यनुवपैते । भर्मेण उत्तरे माग उदकुम्मनिषानमिति शङ्कामपाकप- 
मेवोत्तर इति पू्वनाती यशब्द परियश्पोत्तरत इति शब्ानतर्हणं कृतम् । उदकेन 
पूर्णः कुम्भ उदकुम्मः । उदकस्योदः प्तायामित्युदकशब्दस्योददिशः । सपः 
सवीषु दिह परिभ्रिख कटादिभिः परित आच्छय। उदीचीधुत्तरदिगमिपुसाम् । हः 
शनो रेफान्तस्य द्वितीयेकवचनम् । अयं च शाब्दः चिपाम् । देवीदवारावितिडि- 
कञ् । द्ारविवानातद्रन परिपणम् । सोमविक्रमिभं सोभविक्रेतारं प्रपादयति परि- 
धितं पवेशयति पोमकिविचनम् । प च बरा्णः कौत्वः कुत्पगोत्रः कुत्तितकमा 
या। भत्राऽअप्तम्बः दौत्सादाजानं कौणीयाद्न्यसाह्या त्राहमणदितयुक्तवाऽऽहाप्य 
आरहमणादिति । शद्धः पच्छो गोपो नापितो वा । सच्ौ गोपनापिताविति स्मृतेः । 
शाखान्तरे शमिवतेषविक्रयिनै कागवित्याम्ननाध्ुटाछेऽपि पे । निषाद्रथकार+ 
यद्यवद्धम्ययनमेतेवाम् । भये न द्रो विपरामवि दर्भः । एतस्मदिव पूत्ादन्य 
एति गम्यते । यस्य कस्यविदतिन एव॒ पोमविक्रयित्वे क्रयनन्पदोषविशि्टस्य 
स्वकमण्यनधिकरादन्य एव युक्त इति मावः । तृतीयाध्याये पमे पादे विकी 
सन्यः कर्मणोऽचोदित्वादरिति जमिनिरप्येवमाह । सूमार्हु विक्रयी सोमविक्रयी 
तु अन्य ऋविग्योऽन्यः । कुतः कर्मणो विकरयकर्मणोऽचोदितत्वादविदिततवाद* 
करत्वरथत्वानिन्ितत्वादिति थावत् । परृ्तिस्तु द्रग्य्ोमवेन द्र्टम्या । वरणामावा 
चथा शमिदुपगातार ऋतविन एव तथा विक्रयौ न मकतीतिवैरक्षण्यद्योतनाय 
तुशब्द इति । कालयायनेऽप्यवम् । सरोमविकयी, उपपातक । सोमः करेतन्य इत्य" 
विषानात् 

आममांपुरापरोमलाशाव्वगपत्पिषाम् । 
वितरये प्वैपण्यानां द्विशच्न््ायणं चरेत् ॥ 



६०८ ््यायाढविरचितं भ्रोतसं- ` [७ समप्रभ 

इत्युपपातकमरकरणे शातातेन चान्द्रायणस्योक्तत्वाच पोमविक्रये दोषः । यत्त 
शहर्विातमति-- ~ 

सुराया विक्रथं छृतवा षरत्ोम्पचतु्टयम् | 
छन्ञाठवणमातानां चरेचा्द्रापणत्रयम् ॥ 
मध्वाज्यतेहपोमानां चरेचा्दरायण्वम् । इति, 

यज विष्णुचनम् --रक्वसपधुरोर्णािक्रथी तरिरत्रमुपवपेत्. । प्राणिपोम- 
विक्रमी तक्ृच्छरं दुर्यात्तं च मूवश्वोपनमेदिति, यच्च॒ शङ्खाशिसितवचनम्-- 
न विक्रीणीयादविकरेषाणि तिलौखदयिकषौद्रलवणलन्षापय मपङ्ृन।नसरुरुषदस्तयश्च- 
गन्धरपक्षोभङृप्णाजिनपतोमोदकनीरी विक्रयात्तियः पतति नाक्लण इत्युपक्रम्य तेत्र 
तत्त्ृच्छरमा चरेदिति, यच्च॒ पेठीनपिवचनम् --आरामतडगोदपानपुष्करिणीपुक्ृत- 
सोमविकये तरिपवणल्ना्यधःशायी चतुरयकाठाहारो दशपरहललं गार; जपनपतसरेण 
पूतो मवतीति तद्पोम्यापशक्ता शक्तपरलेन व्यवस्यापनीयम् । कृतं पुण्य, कृतान 
पक्ा्म् । पोभविक्रयिणः सवशे भायचिततमक्तं पराशरेण -- 1 

भलवृक्श्नििण्डाटः सोमविक्रयी | 
एतांस्तु ब्राह्मणः सष सवातत जलमाविशेत् । इति । 

नटमाविरेत्लान कुथारिल्ैः । निषिद्धेऽपि कणि प्रततिष्तु टोमवश्चत् | 
सोपक्क्रिीलत्र कर्मणीति मिकरिप इनि सूत्रेण कर्माणि बिपूत्करीणतिरिनिः । कुत्पित- 
अहणं ककत्यमिति वा्तिकात्स च कुत्ितेऽये मवति । 

सोमविक्रषिन्सोमः शोधयति समेष्यति ५ 
. श्न्ध सोमपापृन्नं निरस्येति वा इन्ध ॥ 

सोमपाप््ं निरस्त इति बा । ६ 

निरह् इति सप्तम्यन्तम् । हे सोमविक्रयकर्तः सोम॑ समोचीनकाण्डातकं राशी 
मूतात्सोमात्तगादिभ्यश्च शोषय विवेय चरमैण उत्तरमागे एयकुर्विल्ैः । शुन्ध 
सोममापं निरप्येति शुन्व तोम निरत इतौ पर्ेण पह वरिकसितौ शाला- 
म्तरीयी । आपन्नं स्तोमे पतितं तृणादिकं निरस्य दूरीकृत्य पर्वं सोमं ब्रुन्ध पमीचीन. 

काण्डमूतं विवेचयेव्यर्थः। निरते वृणादिके बदिगिरसते पतति य (पत्तो रब्धः परोभस्तं 
न्ध -पुनस्तमपि समीचीनकाण्डमूतं विचय प्षकुर्वितय्थः । वाशबददयमेकशाला- 
गतवती प्रेष नतु मिचशाल(गतानिति बोधयितुम् । 

शोधनप्रकारमाद-- 

यदन्यद् ष्युभ्यस्तदुपोदधरति । 

(, 



शरणः ]. ` गोपीनाथमटरकृतज्योत्नाव्याख्यासिमेतम् । ६०९ 

अंशुम्यो यत्किविदन्यत्तणाशरिकं तदपोद्धरति बहिनिष्कादयतीत्यषैः । उत्तरम. 
पानुगुणयेनेदानी व्यार्यायते-जम्यः समीचीनांशुम्धोऽन्यदपमीचीनकाण्डजाते 
तृणादिकं च तदपोद्धरति बहिनिष्काशयतील्ैः । यथा वटमानयेलयुक्ते काय्तम 
क्ष्व षट आनीयते तमेति | 

नाध्वयुः सोप िचिङयान्नास्य पुरुषो 
नं यजमानो न यजपानस्यामा्या 
न बिचीयमानस्वोषर्टारो भवन्ति । ॥ 

अध्वरे युनक्तोत्यधव्यः, अध्वरं नयतीति वाऽभ्वयुः, अध्वरं कामयत इतिं 
याऽध्व्ः | तथाच निरुक्तम्-- अध्वुरष्वयुरध्वरं युनकल्घ्रस्य नेताऽध्वरं कामयत 
इति वेति । कोुकोऽध्वयुः स्यादितिदो पश्रवणाननाध्वयुः सोमविवेचनं कुयीत् | 
अस्याधरथोःपुरेषोऽपि विवेचनं न इयत् । तसुरुषागामप्यष्वयता्तोधुकोऽयुः 
स्यादिति श्रुतो दोपसतेषामप्यस्तीति मावः । नन्वेवं नाध्वयैवः तोम विचिनुपुरिलेवेव 
वक्तव्यं तथाेतावतवाधवयुपृरुषाणामपि निपैषे तिदे ए्यकूजकरणं भ्य्थमिति चेत्त- 
त्यम् । नस्य पुरप इत्ययं निषेधः श।लानतदीयः सवततर एव नतु स्वशासागतस्या. 
ध्वयुपदतैकवचनस्य नाल्यमिप्रायकलवं कहपयिल। स्वाष्वधपरतवं, सवैतापिरपक्तेन, 
वक्तुमशकथत्वदित्येतादशा्ज्ञापनापतवेन वैवथ्योमवात् । तेन ना्तरत्योे पोमेऽधव्षः 
भ्रतङ्पदोऽतीयादिलयदावधयेसि निविो न तसुरुप्ाणामिति सिद्धं मवति | 
सोधको यजमान इति दोश्रवणाचनमानोऽपि विवेचनं न कु्ात्। शालान्तरीयमन्ये- 
पापि िेचननिषेषभाह--न यजमानस्यामात्या इति । अमात्याः पूत्रषोतरादयः 

विचीयमानस्य पुरुषस्योप प्तमीप , उक्ता अनुक्ताश्च द्र्टारोऽपि न ̀  भवन्ति कमु 
यक्त विवेचनं न करैम्धमिति। एेनाध्वदुतसुरपव्यतिरिक्ताना्त्विनामपि विपेचननि- 
येधौ यजमानामालन्यतिरिकतानामन्येषां च । नन्वेवं न विचीयमानप्योपद्र्ासे मवन्ति 
कि वक्तं व्रिेचनं न क्व्यमिति पैमुतिकन्यायेनेवाव्ादनामपि विमेचननिपेष- 
षिद्धौ नाधः तमं विचिनुयादविलादिनाऽधव्वीदीना एथ्निपेषो व्यर्थं इति चेन्न । तस्य 
दोषाधिक्यपरदशीनायैत्वेन वैयरध्यामावात् । अन्तर्या दोप्तयेव तदीयपुरुषस्यापीति 
दशयित नास्य पुरुष इति । यथा यजमानस्य दोषस्तथा तदीयामालयानामिति वशै- 

यिं न -यनमानस्यामाल्या इति । सरोमविक्रयकरमुकविवेचनप्तमे निषेधादेव विवेचन 
निवेषस्यापि सिद्धौ ्यनिवतेचननिपेधो दोपाधिक्यापैः । दोषधिक्याच्दरत्माै“ 
भराय्ित्तयोः समुच्चयः । ब्रते शरौतमेव दोपायिक्यामावात् 1 तत्र श्रोतं॑प्राय्चि्त 
सरवप्रायनित्तेव विोषानुकतेः । अनाज्ञातत्रयनपो वेष्णव्युष्यादतिनपश्च । स्मातैममि 
साधारणमेव | 



६१० सत्यापाहविरवितं भौतय॒तर- [ ° पतभ 

` स्च ~ हिरण्यदानं गोदानं मूमिदानं तैव च । 
नाश्चयलाड पापानि महापातकनान्यपि ॥ इति ंवीक्तमू् ॥ 
बार्भनःकायनान्दोषान्माणायामो विनाशयेत् । 
बेदमातृनपे। वाऽपि प्रणव जपोऽपि वा ॥ एदयङ्गिरपतोक्तम् ॥ » 

पुरषे तनादि प्रानापलयं माचरेत् । 

इति चतुिशतिमतोक्तं वा दोषतारत्येन प्रायजरित्तं द्श्व्यम् | विचीयमाने 

समि तस्य पि दर्रोऽपरि न मवमीलरथः। उपेति प्रहणदृहूएतो दने दोषे 

शेति । पोमविक्रयिणो यदि भद्ामत्तरोपायमाह कर्मनि बौपायनः-मप यदि न 

सरोमविकथी स्यावुमण यूपरावयङाठं पढाशचशालां निह पपनम रााने पञशशा- 

सायां स्मातञज्योपासीताय यदि कथित्मपवयुकतं व्याहरेततिममिति बा तवपवमिति 

वा कुरुतेति वेति तद्राजानमाददीत न संवादा आर्त सोमषिकयी स्यादिति । 

मायणीयापरभतिष्वयभृयान्तेष्विष्टिपष्बन्पेषु बतोपायनं 

जागरणं पतनीसेनहनारण्पाशनं च न विदयते । 

सोमाङ्गरेव तिद्धासखादिति भावः । अन्तराज्दोऽवध्यये । अवष्टपान्तामावमूृा- 

न्ताशावमृषानतासे्वलिकरोषः । अवमूथाविकाषु इषटषु अवमूपावपिकेषु पशुषु 

चैत्यैः । यचपि पृञुवन्धद्वयमेव तथ।ऽपि प्रायश्ितपशूद्धयमादाय बहुवचनम् । 

परायणोवपरमूतिभित्यनेन दीक्तणीय्यावृ्तिः। अरमथानतेलिलनेनोदयनीयादिव्या" 

वत्तिः । सवेषु सौमिकेष्िटिपडुबन्पेण्िति सूने यथादर्चितं परयोननिष्िपशुबम्ध+ 

अरणस्य तद्वदामि द्यम् । जवमूथान्तेभिलयेौवायं देम | बतोपायनादीनां 

विद्धां नियमेन भरायणीयापरमृतिषणवमृषानतेष्ेवाप्तीति देतोसततयमृतितवं तदनततव 
चोक्तम् । प्रायणीयापमृतियिलनेन दीक्षणोयाव्पवृततिः । ननु तदहर्दीलिते रात्रि 

जागर्तीति यानमानपूप्र दीक्ाकलि जाग्ररणप्य विधास्यमानतव दन्यस्य च सदयस्का" 

तया प्रिरवामावारिकिम् निमिध्यत इति चेत्सत्यम् । आनयक्यमतिहतस्य निषे 

धस्य विपरोतं बडवछमिति म्यायेन डक्षणया च जागरणशब्बेन जागरणामावतपाद्- 

कनिदरास्पानिकृसषणिकनेतरनिमोडनाकरणमभिषीयते तस्य निषेषोऽत्र क्रियते । एवं च 

प्रि्तरणोत्तरकां नेत्निमीडनरूपपदार्ो ऽस्तीति गमयति । नेतनिमीटनाकरणरूप- 

जागरणेमव षिद्धरिति मावः । सवनीयोपवकतथीमूतायां रात्रौ यज्नागरणं तनयसुयम् ॥ 

इष्टयायन्तःपातित्ेन तदमावसतु क्षणिक एव खीकार्योऽन्यस्यापतमवात् । त च पदार्थः 

प्रिसतरेोततएमेव परिप्तरणो तरकाध्यैव तदथिकरणलेन प्रकृतित उपस्थित्वात् । 

अयदाऽयमपः -पत्प्ाषनरकषणदवारा जागरण्वापरमदस्य ननिन निरेषः करियते 

# 



। 
1 
\ 

शप्रभपढः ] गोपीनाथमहकृतज्योत्स्ांब्मार्यांसमेतम् 1 ६११ 

अम्यकाकिषटषश्ज्गमूतपदापरणापेमवात् । नहि काऽपि पोमाङगमूते्िदीता रत्रा. 
वति । द्तणीयायाः परथक्काटाया दिन एव पर््ात् । प्रायणीयादो त मिन्नकाछता 
स्प । कितु प दित एता रातिं जागतं तया स्वेन वपावर्वतर इृलरषवादानु्ा- 
रात्तमज्ावृ्तिफठकनागरणस्याषटाधत्वपरतीतितप्य निपेषोऽतर क्रियते । दतददस्य 
उयोतिषटोमपरमापूत्ोतपस्यवधिस्यायित्वास््रपङ्गतस्तत्िद्धेरिति माव इति । वरतोपयनस्य 
भक्ति द्वादशाध्याये प्रमे पादे जेमिनिरपि तथा बतमुपेततवारित्येन सत्रेाङ्गी- 
कृतान् ।सूत्राथसतु षारणाधिलात्तोमेऽस्यनाुनं न वियत इति पूर्वपत्रे यथाऽग्यन्वा- 
धानं प्रङ्गतिद्धतवा् वियते तथा त्रत व्तस्वीक।रोऽपि न वियते । उपेततवात्। सोमार्थ 
जतोपेतत्वात् । तस्य॒ चाप्तमाप्यविचष्टतवासमपङ्गिदधिरिति । नागरणस्य ` परपङ्गति- 
दधिषु जैमिनिमते नालि । तथा च द्दशाध्यनि भ्रमे दि ततम तयक्तं च कार- 
भेदादिति । पूतर्भपतु तद्युक्तं दीक्ायुक्तं दीक्षकार्युक्तं जागरणमपि कार्मेदा्न 
भज्येतेति । पोमिकेन नागरणेनै्िकजागरणनन्यादृष्टकिदधौ प्रमाणामाव इति मावः | 
पत्नीनहनमपि न दीक्षथैन पनहनेमैव सिद्धत्वात् । द्वादशाध्याये प्रथमे पदे जैभि- 
गिरपि द्ेनहनं च प्रवृत्ततवादिति। पूत्रा्ु सनन च न कर्पर समि तस्य प्रवृत्त 
त्वादिति । पेनद्धव कर्माणि का्याणोलेवमयं सेनहनं नाद्यं तथा सोमा्तेनहने- 
शैव संनदधतवतिद्धरदष्टायतवामावाच न प्रषकंतेनहनमिति मावः । अरण्याशनघ्यापि 
पयेत्रतेन प्क्गतिद्धिजैमिनिनाऽपि सखीकृता--भन्पविधानदरण्यमोजनं न स्यदुमयं 

वृत्यरथमिति । अन्यश्य पयेत्रतस्य विशेषस्य विघानात्प्ाङृतस्वाऽ5ण्यमो जनस्य 
निदृततिः । कुत हि यस्महुमयं पयोनतमारण्याशनं वचेेतदुमयं वृत्र तृप्ये, 
तथाच वरतजन्यतृप्यैवाऽऽरण्याशनजन्यतृतितिद्धेप॑तदेमारण्याशनमिति । न च 
पयोनतारण्याशनयोविनतीयतृतिर्पकार्मेदात्कथं प्र्ङगप्िद्धिरिति वाच्यम् । आनु" 
प्ञिकलिन तपेुणीमूतायाः प्राणघारणत्यैव कतूपयोगिताया मुर्पत्वेन प्रपङ्गतिद्धेः 
संमवादिति मावः । प्तचस्कारत्येतैवाऽऽएणयाशनामवि द्दधेऽपे निषेधो ज्ञापयति 
पचष्काढास्वपीणिपु लतन्नाछ्पि स्वप्यान आरण्याशनमर्तीति । शुक्ादीक्षये तपसो 

चनो रितिमचशिङ्गदवभ्थस्य दीस्ाविमोचनारभलात्तावतपयैन्तं॑ब्रतेपायनादीनां 

निषेधः । अवश्रं लतानि भ्व । तत्र तेषां विपुक्ततात् । पत्नीतिनहनमपि 

मवत्येव योक्त्र्य यक्ततवात् | यानमानंूतरे त्यागं वदिष्यति योकत्र्य । एतेन 

दीतणीयाप्रयृति योक्त्मावभरयाद्धर्यमिति सिद्धं भवति । जाह च बौषायनः-- 
पेनद्धा पत्नी यन्ञषुच्छमन्वास्त इति । 

सर्ताण्यत्तरास क्रियन्ते । 
सवीणयेतानि उत्तरापु क्रियन्ते कतन्यानीयर्थः। उत्तरा च उत्तरश्च) उत्तरा चयक 

श्येता सो। 



द्र ;सत्यापाढविरचितं श्ौतसू- ` [ ७ पमपरभे-- 

केष । परवदिङ्गमिलयेन जीलिङगनततैन । तदक्षणविशेपत्वामावात् 1 प्रायणीयाप्रभृति- 

सिक्येन यथा दीक्षणीयाया निपेषविषये वयाृचिसतद्वकरणविषयेऽपि विरियं 

नोषपितुभिदं सत्रम्। अत एपरेतरापु किष इति पररियज्योत्तर पु क्रियन्त इतयु्तशव्द" 

गरहणं कृतम् । एवं चोमयन्नापि दीक्षणीयायाः परित्यगाद्िकसः सिध्यति । घ च 

व्यवस्थितः पूरव दीक्षणीयोयामतिदध भैतातपर्गाणि एतानि मवन्ति उतत दीक्षणी" 

योया सिदधाैलाैतानीति द्ष््म् । हवरणमपि तोमाधेवरणेमैव तिद्धलन मव्" 

सीतयुक्तमेव भाङ् । न चव प्राकृते तृवरण्यापि प्मन्नकृहोतवरणेन सोमयन तद्धि 

रस्विति वाच्यम् । अदृ प्ाृतवरणस्य दृष्टि सभिकेन वरणेन परषङ्गविदध- 

रमावत् । प्रदत्तेषु दि केपुित्दथिषु पदनि होता देवान्यदि रशरिकितव- _ 

दविवादिना प्रहृतो होतूबरणानन तमतसतप्य रवृत्ततेन इ्ाधतवनुपपतेरदायीलम् । 

सौमिक तु जगदतामयवैनरूपतवा दूह येति । तपा च द्वादशाध्याये परषमपद 

लेिनिः-प्रृ्वरणलातितस्नं वरणं होतुः करेति । पूरा अवृत्य कणे 

रृ्तघ्य होतरणत्वलवृतहोतूपतनन्धिवरणलाृततं होकनपि अरधिैगो होते" 

द्ेद्रणम्। एतेनाऽऽनतिरूपदा भवं व्यावदते । तथविदं वरुणगदटाषीमिु 

तति । एवं च दएायीरेनादा्मरणपङ्गतद्धरमतात् । दीतणीयादि कषक 

पष्क च तन्रशब्देनोच्यते । तत सर्व होतुर्रणं क्रियेत कर्व्यमेवेति । 

सवनीये पक्षौ सवनीयेषु च पुरोडाशेषु 
नार्न्यन्वाधानं विते ॥ ४ ॥ 

; दीक्षणीया परधानार्थयाऽऽरादुषकारिण्या यजमानपस्कारिण्या चाभिषाद्वखेन 

-याज्याटिद्गेन च पोमदेवतपर्मिहोऽपि कां इति सूनभितुमेव निघः । दीक्षणी- 

अया परोमरेवत।परिगरहातिदधौ तु तत्कारपातिपवनीयपञुप्तवनीयपडपरो डा शरेवतानाम" 

मिहासिद्ध सू वीपूतरनपायेन तद्ट्ायां निषेवस्यापगतयापृततः । तस्पदिवकिधेष- 

बलदीक्षणीयया परोमदेवतापर्रहः करिपत इतयेवाङ्गोकव्यम् । अन्वाान द्विविधम् । 

प्रत्यकतासिग्रहणं प्रयममङ्गम् । तच विह प्रमिः साध्यम् । देवताङ्पाग्निग्रहणं द्विती 

`यम् । एं दष्ट सूत्रकारस्य देवतारूपशनिः परिग्रहेन देवतापरिगरहो भवति नतु 

भ्त्क्ामिषेरेन विहव्यान्वाषनिनतयतरेदेव विद्म । आश्नतरव्णवमेकादृशकपाढु 

निधैवेदिवयुपक्रम्याऽऽहािरवो देवतानां विष्णुः प्रमो यद्चपरष्णकोकादशकपाछं 
विकृति देवता एवोभयतः परिगृह्य यजमानोऽवरन्ध इति देवताया अन्विष्ये १२ 

अहेण प्रथानेवतापरि्रह एतोक्त । परधानं सुत्या तदा दीक्षा । उक्तं च तृतीया 



इप्रभपटढः ] गोपीनाथमदक्रतज्योत्माव्याख्यासमेतम् । ६१३ 

ध्याये प््तमपदि जेमिनिषा दीक्षादक्तिणे तु वचनात्मषान्येि सूत्ेगेति । न च दीक्षा 
सोमस्येति शुतेदीकषायाः परषानमात्ारथयेऽपि त्नकोपूतदीक्षणीयाया भार्थेवारिकदे- 
बतपदस्य परषानदेवतामात्रपरत्वे प्रमाणामविनाङ्गप्धानप्ताषारणदेवतापरिमहार्ैतम 

स्विति वच्यम् । दीका पोमसयेति श्त्या दीक्लायाः प्रषानमात्राषैले तिद्धे तज्ननकौ- 
मृताया दीक्षणीयाया अपि प्रवानमात्रपर्तस्या्पतः तिद्धिमि(दधामिष प्रषानरेवतामात्र- 
प्रत्वतिद्धवितस्या एव श्रतेः भ्रमाणलेनङ्गदेवतापर्मिह्वातिद्धलेन तदर्ध तत्तदिषि- 
पष अग्य्वाधानिषानस्यत्यनतं युक्तवात् । जेमिनिषूत्रा्तु दोक्षा च दसिणा 
चानयोः समाहारो दकतादतिणम् । गवाशव्मूतीनि चेत्यनेन पमाहादद्ः । दीक्षा च 
दक्षिणा च दीक्षा सोमस्व दक्षिणा तोमस्येतिषचनासप्थानप्य स्यातामिति । अग्नीषोमीय. 
विकरिऽतिदेशानतिद शरूपमेतत्परथो ननम् । विक्लरसत्वाकरे द्रष्टव्यः । याज्यानुवाक्ये 
जपि प्रधानदेवतापरिमहमेव वदतः । तत्रािशच विष्णो तप हति यान्पायां विधररदवरव- 
सः पविदानौ दौल्ाममे यनमानाय ध्तमिति पढयते । तत्र विधरषशबद्य 

जदित्यविश्ववपतवसतुषितामास्वरानिटाः | 
महारानिकपा्याश्च एदराश्च गणदेवताः ॥ 

इतिकोशाद्रणविरोषरूदस्वावगतौ तत्र॒ वसूनां प्रतःवनेदेवतामूतानां द्राणां 
माधयदिनप्तवनदेवतामूतानाम।दि्यानां विशेषा देवानां च तृतीयतवनमूतानां चैव 
भक्ते गणदेवतास्ेन तेषामेव ्रकते भरधानदेवतात्वमवगम्थते । एतादशदेवतापरिपरह- 
मेव याया वदति । दीक्षापाढशब्देन प्वीः पतोमेऽ्यदेवता इन्द्रादयोऽपि गृषछन्ते । 
स्वानुकूकप्य शत्यस्य यपा ्ाम्येव पालकस्य सुस्यदिवतानामेव मुरूयत्वेन स्वामि * 
स्वात्छुकूढदीकषापालकत्वम् । विरदयक्तवमै यनमानाय दीं धततमिति । 
दीक्षा च प्षानाथी । अतो देवताः भ्रघाना्ा एव दीक्तापाद्(दि)काः | तथाञ्तरिपरे 
भमो देवतानामितिपुरोनुवाक्थायतदेवताशब्दोऽपि प्रधानरेवतापर एव॒ याज्यानुर- 
भात् । एतेनावमपदं यथा निकृष्टां तया प्राम्बा्थकभपि । तया परमपदरापरपर्या 
यपत्तमपदमुकृषटार्थकं स्रमार्थकमपि । तथाचिसे प्रथमो देवतानां सयातानापुत्मो 
विष्णुराप्तीदिति स्वैदेवतप्रथमचरममूतयोरदनाविण्णोर्हगे भरवयाहारन्ययेन मध्यम 
स्थानां प्रषानदेवतानामिवङ्गेवतनामपि अरहणमितीयमपरि शङ्क निरता मवति । 
तयाच प्रधानया दीक्षणीययाऽभनिविष्णुयागदवारेण प्रषानदेवतापरिम्ह ए युक्तो 
नहु साङग्रार्ानां पहः । यतो वदिष्यति भरायभीयादिु पुनदैवतापर्मरह्ै- 
मन्वाधाने बोदकप्राततिऽपि अग्यन्वाषाने यत्परः प्रतिषिद्धं तदेव पूनविहितम् । ननु 
जघ्राप्यकनिः पवौ देवता इति देवतास्पदनरारम्मेण पाङ्गपरभानर्थिन प्त ङगपरपानदेवत।- 
परिहतिद्धौ कथमम्यन्वापानं विहितमिति चेत् , पत्यम् । देवतार्पभनेरारम्मेण 
देवतारम्ममातस्यैव ्िदेनैलन्वाधानस्य तप्य शज्दान्धरलेन कर्मन्तरतवात् | अतत 

७ 



२.1 सत्वापाठविरचितं भौतच्र॑- [७ पपतमपरभ-+ ` 

एवा्मतेषु पशुषयनार्मणीया परतिपेषति पवनीयमत्रि चान्वाधानपरतिवेषासरायणी- 

यादिष्व्जीपोमीयानूबन्ध्ययोशव तुजानाति । अते एव निरुूदेऽपर धा्यत्याह्वनीयभित्य- 

न्वस्मणीयानन्तरमुकवा ऽन्वा दातीलयाह । ततो ज्ञायत आरम्भे सिद्धेऽपि 
मान्वाधानं पिध्यतीति } तसमादीक्षणीयया प्रधानदेवतानमिवर परमिह इति तिद्धम् । ̀ 

ननु पवंनीये प्तौ पतवनीयेषु च पुरोडाशेषु नाग्यन्पराधाने विध्यत इति प्रतिषेषदेवैतर“ 
ध्ा्वाघानहिद्धौ पूनविचानं प्रमतरतिषिदवान्वाघानस्व पुनः प्राप्ड्ं यथा कृतं तया 

दक्षभीयायामपि परमतप्रतिषिद्धन्वाधानस्य पुनः्राप्लर्थ कुतो न कृतमिति केत । 

दीक्षणीयायां तद्विरहेऽपि तत्सिद्धेः । कथमिति चेत्। उच्यते-रीक्षणीयायां जातायां 

स्यामेव तस्या देवतपरिमिहकत्वम् । तस्या ्रदणाथं॑च पूरवमिटेद्ैतारिवि 
जमिनिमते ददीपूणमासभङ्ृतीनां सोगेऽम्यन्वाधानं त्रतोपायनमारण्याशचनं नागरण- 
म्ाहाधैस्य च दानं पल्या् पनहनं पिभोननमिति न तरिनत इति ओपलम्नमते 
भरावणीयायालख्र प्रक्रमयति त्वानि न करियन्तेऽस्यनवाभानं नृतोपायनं पनी" 
नहनमस्वाहायै इति ये के च पोम इष्टिपशुवन्धाः पवप्वैतानि न क्रियन्त इति 
मारदवानमते च ताज्गपषानदेवतापर्मिपलं ततस्तया खण्डयितुं तत्र ततरन्वाधान. 
विधान् । अन्यथा सवनीये परो स्वमीयेषू च पुरोडाशेषु नाम्यन्वाधानं विद्यत 
इत्यनेनैव तिदधत्र तत्र विधानमपा$ स्यात् | अनिष्यन्नाया दीक्षणीयायाः स्वीय 
देवतापरिगरहे प्ामथ्यामावात् । अङ्गदेवतान(मपि परियहाय दीक्षणीयेति वदताऽऽप- 
सम्ेनाप्यम्यन्वाधानं दीक्षणीयदेवतपरहाधेमवदथमङगो करणीयमेव । एवं च परमतं 
स्यापि स्ुदयत्व्ताधनेन मगक्ताऽऽवारथेण दूषितप्ायतवा्त्मदलण्डनारथाचाधान- 
पिषानेशो न कृतः । परायणाय जूर्लवपतेऽनवाधानस्यप्यपूनविवाने तत्रेति दर्म्य- 
मिति प्यम् । अहणा्यं च पूे्दपेतादितुदाहतनेनिनिषू्ा्तु प॑मनवा- 
भानं अहणार्पमपि निरतत, हठदक्षिणीयाया अपि तद ्तरादन्वाधानपैतादिति । 

इ्योकोपाहश्रीमदवि्ोमसाद्ताभरिचयनपहितवानोपततोयुखद्विपाह- 
सुाभ्रिचयनसरितपौण्डसीकयानिगणेकदीकषिततेरूनगो पीनायदीक्तित- 
विरचितायां श्रीमद्धगवत्सल्याषाददिरण्यकेशिसूत्राम्बुधिगतनि- 

गाथीत्नालाभ्तविदलनतापवाभिकायां ज्योत्ल्ा- 
ख्याय तौ सपभभश्चस्य मथमः पटलः ॥ १ ॥ 

५ ` `" 1 १ सगरननिक्रि नगक व (र निकर), 

# 

ष 



रद्विशपव्ठः } , गोपीनाथभद््ृतज्योत्ाष्याख्यासमेतम् । ९१५ 

मप स्तम्भ दवितीयः पटलः + 

भावणीयायास्व्ं क्रमयति । 
भरपद्यतेऽनया यज्ञं दीक्तित इति प्रायणीया तततेबन्धितन्रं कमकट।पसतं पकरमयति 

आरमत इलर्थः । सिं गिजयम् । अयव। पर्थं एव णिच । तत्र प्रयोनको यज~ 
मानः प्रयोज्योऽध्वरिति । अनेनेदं ज्ञाप्यते प्रायणीयाया्तव्रप्य प्रक्रमं कुर्विति 
मररणावाकयं प्रयोक्तम्पमिति । एतच परायणीयायमिवादापेमति ज्ञेयम् । 

तत्र यात्कियते तव्यार्पास्यामः। 
, तत्र प्रायणीयाततजन्धनि तन्न यावकं तनं तदयास्यास्यामो नाना्चतिम्य् उप 
सैष कथयिप्षाम इयर्थः । भपूततवेतस्या इषटर्ैतयितुमततूत्म्। अप प्रायणीया 
त॒त्र यावत्कियते तद्यार्पास्याम् इत्येतावयेव ठाघवावक्त्े प्रायणीयायासतच्र परक्रमू- 
युतीतिरुपूकरणमध्वुतन्रविषय एव्वं न होधादितशचविषय इति। तेन देवा यो 
इत्यादि वाचस्पत इत्यादि न प्कृतिवत्स्ैमत्र मवलेव | अत्र यपरे ततप॑नद्लेनान्या- 
न्यपि कर्माणि परुवनि ततपरो-यावच्छनदः | तेनध्ावरहिराहरतीयक्तौ न ेटमाहरण- 
मां फरिलतिदादानादिकः प्ोऽपि विभिरभवति बषः रोकषणादिकं च । एवमन्ये- 

प्वमि ब्रटव्यम् । एतादशकर्मभिन्नचोदकपरिोपकलादपूवलम् । तच्च चोदकपाज्य- 
सागघरारिव्रहरणादि । जपुपैलमू्ीमूता श्रतिः साज्ञाचचपि नास्ति तयाऽपि मग- 
दाचायैवचनबटादनुमीयत इति ज्ञेयम् । 

अग्रीनन्वाधायेध्माविराहरति । 

अपूैतवादप्रा्मसाषानं विधीयते । इषेः कत्ललपते व्वपर्वतवामावेऽपि परैः 

परतिषद्धसवादविषानम् । नतु अभ्ीनन्वाधाय बर्हिराहरतीलेतावदेव वक्तव्यमिध्माह्- 
रणे तु सदश सताभिषेन्ध इत्यदितिधानादेव तिष्यतीति नेन 1 त्माऽऽबारपमि- 
सरिथितहितेधमाहरण्रापणात्वात् । तेनाऽऽवारपरिषिपरिषानं च सिद्धं मवति | 

ऋमपरा्ातुवाद इः कृतनलयके पौमातन्नतवरवापना्थः | 

सप्तदश सामिषेन्यो नानूयाजसमिषयुपसंनद्यति यथनूषाजा न भवन्ति । 

नानूपानप्तमिषमुपपनहीतेतावहुच्यमानेऽनूया नेऽपि प्लादनूयानपतमिद + 
मावः स्य्द्ारणा्ं यद्यनूयाजा न मवन्तीति । अनूाना न वा मवन्तीत्यनुयाना- 

मावक्िधानपिवानुयाजपतमिधस्ततपबन्धित्वादमावति दधौ नानूयाजप्तमिषपुपतंनह्यति यच 

, नूयाजा न मवनीति विरिष्टं वचनं छत्नघवपतेऽनूमानानां पकम. न. मवति ङक तु 
„ नियतता एवेतिज्ञापना्म् । आतिथ्यायामनुधाज्ञामविऽपि .अनूपाजपतमिदललि 1: पताः च 
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समिषो अग्न भादूतेदय्याप्रतेपणीयदारमिः सहेव परषेपणोयेतिज्ञापनरथम् । सूत्रा 
यैष सष्ट एव । 

ददं त्वाओीन्यरिपतीयं पाणी भ्ारयोरपराजी९ स्तीर यषां 
पात्राणि भयुनक्ति स्थाठीं कपालानां स्याने भरयुनक्ति । 

वेदं कृतेलनेन वेर॑द्धकर्मणां पततं सूच्यते । अन्यथा वेदकरणस्य निरर्थ. 
कत्वापततेः । वेदनद्धकमो गि वेदिैमानं वेदेनोपयम्पोपनिं स्याल्या नुदं वार- 
यमाण इति वेदेनोपवाञ्येति । वे्ाच्छाद्नस्य मर्िप््रयोननतेन वेदवकरणं विना 
वे्मवेन महिराहरणविभिवगरद्वेदिकरणमपि सूचितं मवति । वेदं कृतेति क्तप्र 
यान्तोऽतुषादो वेदकतोऽध्वुः प्त ए्रात्ाभिपरिलरणकतेति स्मानकरकलारथः ॥ 
अनेनाऽऽीघादीनां निवृततित्र । भभरन्परिसीरयेति स्यप्य्रययान्तोऽनुवादः समान. 
कक्षैः । तेन परिप्ाटनक्ती यः घ पएवश्निपरिस्तरणकतेति । तेन पक्षिकान्य- 
कतकतवनयाृतति । रपस त्वातमायैताया मि सस्ता निदृत्तिः | परकृतौ व्यपपत्यया- 
न्तप्योगदिव पाणी प्र्ा्येत्येतितम् । भन्यपाऽ्नीनरिस्तीर्योठपराजी सीसेत्येव- 
मुच्यमाने पाणिप्षाकनस्य निदृतरेव स्यात् । तः पणिर्तानानिदृरभमिदं वचनम् ॥ 
प्राणी प्र्ास्यत्ययं श्यप्यत्ययन्तोऽनुवादः । ् रकृतावेमैवमस्तीति हेतोः । पतम्यावत्त- 
स्यपक्े तयोरपि परिस्तरणम् । उलषाः गुष्कदमीः । बसनतृणानीति केचित् । 
उशीतृणानीलन्वे । $्वतृणानीति परे । तेष राजी पङ्किला सील विारयितवा 
यथार्थं यथाप्रयोजनै पत्राणि प्रयुनक्तीलर्ैः । यथार्मितिवचनं प्रयोननामाववतां 
शम्यादपटुपलाङटसपिशमर्जनायैमेक्णन्वाहायेस्पाठीमदन्तीपात्रयोकत्राणां निवृत्ति प्रद- 
शयितुम् । अपूषे्वपकषे पराशित्रहरणस्यापि । स्पाढीं कपाठाना९ स्यि प्रयुनक्तीति 
वह्यमाणूश्रदेव कपाटानां निदर्जिः। नच दषदुपटयोः कुटरोशच शम्यया समराहननपकत 
शम्याया वा समाहननारथमातताद नमस्तु इति वाच्यम् । चरौ परमाहननस्य इषटुपछते- 
स्कारारथतेन प्रकृते दषदुषयोः प्रयोजनाभावेन तदवि तत्संकारस्य समाहननप्या- 
प्यमावात् । प्माहननामाकदेव तत्करण्य कुटरोः शम्याया वाऽपि निवृत्तिः । सष्ठ 
सैमेतदाह मरदवानः--अपतति द्रव्ये कमैठोपो यथा चरै प्माहननमाप्ये्यो निनय 
नमिति । तव ददधतमृपततरम्--स्फयः पेषणस्य वेति ददम्। कृष्णाजिनं तृणं 
चेति दद् पूता वापे तृणप्रपोगस्व विहितत्वात् । भान्यत्याछी तृणं चेति 
दम् । परा तृणं चेति दद् । भ्रारिहरणामवे वेदं तृणं बेति दद् । सीतेति 
क्त्यापरलयेन तूष्णी वक्ता तृष्णीमत्तरामिति च्रसयनमानप्दनकरणं च व्पाक्यते | 
अथवा राजीमिति जतविकवचनम् । तेन तूष्णी दृ्तिणांतृषणीभत्तरापिति मवत्वेव | 
नह्मयनमानपतदनकरणं लघ गयाृत्त्वात् तयोरुपवेशनकाठ एवावयुणा करष्पम् । 

3 
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दर्मासरणपातरभ्ा्न तु मवत एष । तयोरक्गसेनव्यषधायकतवात् । स्वाछी गोकपर- 
शद्धा तां कपानां स्यति कपाढानामतिदेशप्राततानां चरमाकापतमथीनांस्यनि तत्पमयो- 
जन उद्य पातरप्रयोगकाठे पयुनक्ति । उततरस्कारानपि तुटयान्कपख्वदियर्षोऽन्य- 
श्च द्रव्य इति सूत्र उदाहृत एव । चरुकरपान्न्यारूपास्यामः स्पाठी कपाठानार स्यान 
भ्रयुनक्तीत्यादिनैवात्र सिदधरत्र पुनैचनमपूैतेन कशाठपर्माणामपरातिः स्यात्तां 
वारयितुम् । स्पाटीं कपाछाना९ स्थाने प्रयुनक्तीतीतरचरपरमपदर्शनार्थम् । 

निकपणकेऽदित्यै भायणीयं चरं निरेपति प्रयति भप्यति। 
भषटमयनै गमने यं प्रति यतेन तह तेवबन्ध इति यावत् । तसमरायणं तदैतीति 

प्रायणीयः । प्रपानस्य दूरलेऽपीत मारम्य प्रभानकाटपरयनतं वर्तमानतवमेवा्न भ्रकरपः। 
तत्र प्रथानकाटवर्मानलवं निष्कापदवारा । भयधतोैलेकववेऽपि प्रकृते पनन्यापे, 
कत्वं सी क्रियते । दष्टं हन्यत घातूनामनकापतवम् । निषैपणकाछ इति वचनं पविव- 
करणादिूषनारथम् । जन्पपाऽपू्लेनाप्िः स्यात् । प्रापणीयमिति नाह्लणम्यानि- 
सयाप्तयेति दरन्यम् । पयति प्रणीतावत्मणीते परयति नतु कत्ापाकरणदििरपरसा- 
दिते पयति । तथाच नवमाध्याये चतुधैपदे जमिनि+--प्दानदरीनं श्रपणे तद्धन 
मोजनाधेत्वास्सरगाच मूकवत् । अ ठ्रदानाल्मणीता्ये विषानादतुर्यलददप्गै 
इति । दित्यः प्रायणीयः प्रयति चररिसश्र षरदेवतापतन्स्य पयतशचसपंनन्धस्य 
ख विभौ वाकंयमेदापत्मयदयविरिष्टेवतातवन्धकिषिः । जापारत्वं तु पयप्तः सह- 
श्रपणादुपतिद्धमिति प्राते पयस्योदिल्ररियधिकरणदमयोमयविशिष्देवताप्न्ष- 
विधौ वाक्यभेदामावासयपो न प्रदेयत्वम् | अतो न वत्सापाकरणादिभिः य+ 
सेबध्यते दतु अ्रणतिपरििति पिदवानतः। सूत्रापसु--्रपणे पहश्रपणेपरदानमपि 
सह ददपते चरोः पयता सह ्यज्यमानत्वानुमवात् । अतस्तद्धमै तत्व प्रदेयस्य पमौ 
य्िस्तपामूतं मोननाभता्ागरयलान्मधूदकवतपंपर्गाचितरो्िवदिति पूवपूत्राथः । 
उत्तपाधततु- मधये न वियन्ते धमः भरेयधमी यस्य तदधम । मष" 
दकच्मतेलण्ययोतनाय तुशब्दः । अग्रदानासमदानामावात् । दधि मधु पृतमाे 
घानास्तस्ंखष्टमितिवद् सह श्रपणं नालि उभयोरत्र प्तमपरषानत्वामावात् । तरि 
प्रयतो विषानं क्िमरपमिति नेदिर्यत आह-प्रणीताै. विषानादति । तश्रसवसर- 
भमानिदेशे नि कितु पमीनिदेशः । पन्या चराऽऽपारमूतत्वम् । अत एवातुल्य- 
स्वादित्युक्मू | अतो न भरदेयममी इति । कतमैः, मधूदकवतगो न मवति | 
व्यद्रा न मधति [तवाधिकः प्म इति । यज्रूते व श्रपयति । 

१, ख, ग, प्लमप्र। 
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चहुगहीतान्याश्यानि शाति यथनपाजा न भवन्ति । 9 

परपमगणस्य प्रयानामलवात्तेव गृहाति । दवितीयगणस्य॒लतूधानार्थता् तं 

गृहात भनूयाजामातरपस । अनुयाने तु तमि यही । चतु्हीतेगो- 

पथति यथनूयाजा न भवन्तीत्येवं वक्यं तावौवाटगृहीतव्धवृततो चतुगहीतान्या- 

श्यानि गृहावेक वचनं प्रकत पातकं पगदीते व्धाृतितुम् । यद्यनूषाना न 

वन्तीति वचनोतदवचनामविऽनूयानतत्वेऽपि उपति -चहुयहीतमेव स्यानागृहीत 

मिति तद्यवयितुम् । आज्यपदमहेनें ज्ञपयते पद(पौमावाधीन एव त्रिप निषैप- 

गोत्रं न्वपूृतो विरष॒ इति । तैद प्ाङ्तं परव त्रं मवति । 

पददा भायणीयपास्ाद्यति । 

चहामिति शेषः । तस्याः प्रायणीयया कलमो स्यारयात इति वकष्यमाणमूत्राहुदय- 

नीयायां चरोराघादे पडोत प्रातिः स्पततं बारथितुं प्ायणीयमिति वचनम् । अहो- 

मा्ैलदग्रहोऽस्वाहाकारः पदूदोता । जत्र सूयं ते चकुरिलेव षड्ोता नहु वाखो- 

तेति. श्रायभ्ित्ती पामबोेति श्तौ पूत च प्रायनिततति , श्रवणात्तस्य प्रायश्नित् 

एवोपयोगात् । ̀ ४ 

सरवमिष्ममादधाति सरवमपयतर् 
समानयते यच्नूयाजा न भवन्ति । 

सर्वौ समानयतेऽूवानामावपते । अनूयाज तु तद्य दवितीयगणस्य 
महीतलात प्स्यौपभतस्य समानयनम् । अनूयानपतमिषं नावशेषयति -षभृतमाज्यं 

ल । अनूयानामावादिति मावः । सर्मिष्पमादपातीतिवचनं परतिकषामिवेनि वेतिप्राङ्त 

्रलान्तरगिदृतयर्थम् । पमौपदधत९ समानयत इतिवचनं प्रयानायीज्धस्येक्रयले- 

जैवाऽऽनयतन वधातुम् । एतेन ज्ञायते पशुन्धे चाुमासेषु च सोमे च निगृह्य .वियू- 
देवाऽऽनयनमिति । ९ 

आड्यभांगाश्थतुरो यजि पथ्या स्वस्ति पुरस्ता- 

दरं दक्षिणतः सोमं पश्षरसवितारणुत्तरतोऽदितिं मध्ये 
हविषा स्थाटीं निष्कं मेहषणं च निदधाति । 

, आञ्यं मगो येषां त जोज्यमागा जञ्यहविष हयैः | तशूुरो यनति । कथ 
परिल्यकाङ््षायां पथ्या९ छक्िमिलयादि ।. हविषा .चरुगेलयथैः । . आज्यभागा तुरो 

यनतीति.्।भा्प्रतिन्ञा । उत्रप्र चग संकीपनदिव नष्ट पिदधे चहु यनती- 
लन चतुरहं चतुणीमेको गणो गणल्वादृव्ययः स्यादन्यो सूयां पाप्मानं दुभेयमि- 
व्यूहेन चतुणीमन्त एवातुमन्रणं मकीतित्तपनधम्। पथा सन्तिमित्थादि पवितार- 
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मृत्तरतैइत्यनतं देकादियिषोनाम् । ननु पथ्या ` स्वत्िमश्नं सतोमं प्तवितारमित्ये, 
कैक प्रतिदिशं यनतीतयेतकौव प्रतिदिशं याग्य विद्धौ पुरतादितयदिदिणचनं 
पथयो त्वस्तिमयनन्माचीमेव तेया दिशं प्रानाननियाचे्वाद्तानावदपकत्वयोतना- 
म्.) पर्वो्वहत्यादीना प्ीवमाज्यं तस्य परवरभलात् । ननदित मध्य इत्येवावदेः 
वाक्षु चरटाम्ुपूरवनद्यैव परिध्यति, एवं च हविषेति पचने व्यर्धमिति चेन्न ॥ 
तस्य प॑चानामपि तुद्षतवस्यापना्यतेन सार्थक्यात् । पञ्चानां भाष्यं शचताष्ुक्त 
पश्च पेवत। यजतीति । तेनाऽऽग्यह्विष्काणां पच्यालस्तयादीनां प्पानहयिद्दुपांशु- 
यानविकारतवं तदधं भवति । नन्येवे परचानां तु्यत्वर्यापनार्थ॑चरुणेलयेव वक्तव्यं 
किमे हतितिवचनमुपात्तिति चेन्न १ तस्य श्रपणोत्तरमाविनामुद्वा्नान्तानरं हविः: 
सबन्धिधभीणामपतेनाप्रतना भवि चोतयितुमुपा्ततवात् । आज्यमागशब्दः प्रकते 
कर्मनाम्ेयम् । आज्यमागाम्यामस्हविम्पौ प्रचरतीति नदशात् । ज्यं च निर्दि 
मसि सवीभितवातच ध्रवं हतरिभवति । एं च तैषां ्राङ्ताज्यमागका्ैनाकवं तेन 
भधानहकैन्यवेतानि । सूत्र भाग्यमागश्श् 'यौगिकलादाज्यहेविणक्वम्षामनुवदेति 
सरस्वल्याञ्यमाग वायञ्य आश्यमाग इतिवत् | उदयनीये पथ्या छ्िमूत्तमामान्येन 
देवतां यजतीतिवचनादपयेषां प्रथानसवमवगम्यते । यत्र द्विवचन निद्ो याऽवुप- 
दावाज्येमाौ जीकनन्ावास्यमागा वित्यादि प्कृताज्यमागयोः सप्रत्ययो नान्यत्र | 
अतः एथगाञ्यमागावपि वेदक कर्वयौ । आश्वलायनीयहौत्े  पोगमािनेटि- 
पृतोमा उपदिष्ट इति सूत््््नौ । यानुपहौत्ेऽपि पौरैमापतन्नतवादवर्मघ्नविव | 
भपानदेवतायन्यिनुवाकंयास्ताश्वलायनोक्ता एष । नच्नि्ोमपतविवदितिदेकताणिङ्ग- 
कानां बहनां याज्यानुवाक्रयानां स्वशालायां प्तखात्छशालाप्यानामेव यातां कापि" 
दूखरहणम् । पथ्यास्वलिदेवताटिङ्गकयान्यानुवाकंययोरमावाततावतो(तयो)राश्चयनो- 
कतथोरेव ्हणमिति वाच्यम् । स्वसूत्रे परायणीयाभुकतयाचथानुवाक्यानमविहितते- 
नाऽऽश्वलायनेन विहिततवेनाविहितविहितानां मध्ये विहितानमिव ग्रहणस्य युक्तत्वात् । 
होधशासिविषये स्वमूतर वनाम आश्यनोक्तपयेव प्रबला | नमैवमा्शा- 
यनोक्तानपरे बरहणमसतु माऽस्तु यातां कापाचित्तपाऽपि पतु छशालारीचैव 
मवत्विति वाच्यम् । एतस्य मन्नपारस्यात्र प्तावकादातेनिधानानुरोषेन तलदयैव 
अहीतुमुचितत्वात् । सवितेदेवताविषयकय।ज्यायाः सश।लाय।ममनिन तदुक्तयाज्याम्र- 
हणं तदनुरोधेन तदृक्तानामेव चाऽऽश्वद्ायनप।दप्येव गरहोतमुकित्वात् । विना निवी. 
हप्रमनैतप्या महण इतरातामपि तच्छालागतानमिव परह प्रकरणनियितत्वात् । 
शालापठितमनरेमिवाहापमेनाऽऽगेदीनमिवात्र अहणात् । एताम्याकिदधेपाियानधर्मे. 

१ क. 'दिमिषा" । 



६२० सत्याषाढवषिरवितं भौतसूर्च- = [ ५ पतमप्रभे-~ 

भिता देवता यष्टव्याः । आज्यभागा विद्ाऽऽज्येन देवतचतलञो यजतीति काल्या" 

यनः | कलकारथ प्वेण पञ्चशतो धरुवाममिषारयतीति हुवतराऽयमागयोः सत 

परदरयति। तत्र प्राङृताज्यमागार्मेकममिषारणं दृष्टम् । उपांशुयानतुटयार्थ 

चलि । शरा्ताज्यमागयोः स पएवेद्वचनमुपपते नान्यथा । तस्माद्वियेते 

एवाऽऽम्यमागाविति । अन्यत्तु मतम् --अ्त्तेषां प्रषानहविषटमिहाऽऽभ्यमागवेरनुप- 

देशात् । माति्यायामुपरेशह्षी वा एते य्तस्येलास्पमागका््व चकुः ।चक्ुपी 

य्।एते तस यदद्नीोमाविलतराप्ीरोमयोरईीनात्। सूत्रसपस्याऽऽञ्यमागशब्दप्याऽ $" 

उ्यमागनिदय्पतवाच प्ाङतावारयमागौ न मवत इति । जाञ्पमागा षट्वा नते" 

ल्यादमरथ्वसतवेतौ न मवत इत्याेलन इति मरदवानः 1 शंखन्ते यमनाभ्यमगेतयाश्च्य* 

यनः । मे्गेन चरूणामिति परिमाप्या मेसणेनाकदानम् । भदितियागानन्तरं मास्ती- 

एषमततरूषात् । भदितिमिष्ध मार्तीग मन्वेति श्तेः । ततर प्रपानन्तरमेवेति 

केचित् । अनुमश्रगान्त इदन्ये। परलक्तपृणानन्तरमिति पर । हदति त्वार्यते 

पानन्तरेवेति युक्तम् । मच्रपमान्ञाये पूर चानुक्ततवा्ृताक्ृतं मारुलनुत्रवणम् । पता 

च मरतो यद्ध इत्युक्ता वौषायेन । प्मार्पावयादधुकं मारुलनुनणम् ॥ 
नानराऽऽानीयदिस्यचरूषमीः । भ्ापकामावात् । स्याठी वरस्या । निष्काः 

स्पठीमे्णतेवमो ठेषः । च्ाटोडनाया दर्वी मे्णम् । निपात्य सतश्रतयोष्ा* 

दानातसयाटीतः एषक्छृव परततं निदवाति शिक्यादौ । एवं स्पाीे्े भमि 

प्र्तति स्यापपितवये । निषानवचनादेव मेक्षणानुपरहरणं न निष्का्निषानबलयदितरस्य 

इविभपसय छत्लस्य सिदद चतर्ीकरणान्ा हृताऽपि भ्रतिपरिरसतीति गम्यते | 

अन्यथा स्यां चरुरोपै मेतणं च निदपातीप्येव ब्रुपात् । तप्मष्िपमात्रं निषातव्यं 

तदतिरिकप्य पर्वः सिषृदादथो यपावपंपरतिपततयः कस्या एवेति । भपुैत्वा- 
स्पाशिबरनिदृ्िः भ्ाशिघ्रमपि प्रतिपत्तिरिति केषानिन्मतम् । सिने प्रािन्रमपि 

मवत्येव । चातुषीकरणिकतरसमागं ब्रह्माऽपि तपः सदैव मन्षयति । शंयुवाकन्तता- 

दिः शंयुवाके वा । एतचावशिष्ट्तिपततिकमणामनु्ानपक्े | भनुष्ठानप्े ह 
कमपति स्थने शेषकरणात्ाङ्निषानपुरसकठि वा । जनेन त्यागो भ्यवल्यते | 
चकारः पाहिला । तेन प्रयाणमिकनैव निषान मवति | 

शवायाः शेषं करोति। 
ूवद्ारेय, प्रयोजनं च पू॑वत् | 

शेयवन्ता ङर्ला बा । 
मदतीत्ेव शेषः । कृता मवति न यजमानमागमव्यति । यदि शं मनतत्येतावतैव 

पलिकशंखन्ततरमि शेस्वनेतिवषनं शंमन्ततवपलत एवायमपूवप्रकारो न कस्तव“ 



४३ 

२ दविभः ] मोपीनाथभटकरतज्योत््राव्याख्यासमेतम् । ६२१ 

पल्ल इतिद्योतनार्थम् । तेनान्वाधानपर्ृति छृत्लपपि कर्म मवति नतु शंयन्तत्मा्- 
विकल्पः स्यातसरेषु पल्यनूषानस्य प्रतिपेषोऽनर्थकः स्यात् 

निचयानुवादो वा कर्मणः स्यादश(शा)ब्द्लवादितिनेमिनिन्यायानुगुणल्वत्छशालानुगु- 
णत्वाच पूरः पको मुख्य उत्तरो इकः । प च न्याये दशमाध्यायि एक्षमे पदे 
कति  सूतर्तु शणिडा्तत्वविधानदेव तदुत्तरकर्मनिपेषः तिद्धप्ततैव पलवान - 
नूयाजनिपेवतिद्धी पनरमथोनिपेभोऽनर्को वयर स्यात् | अत॒ उमयोमिपेषोऽद्गाम्त- 
राणामकरव्यताभ्रतिपेवेन करव्यताविधानां इत्यवरयं बक्तम्यम् । पतलनोपंयाजनेव न 

कर्ात्, अन्यानि तु कुौदेव । अनूधाननिव न कुत्, अन्पानि लु कुयौदेेति । 
तेन पली्यानानूयानपरतिषेषेन कत्त्स्याविषानाच्छंिडान्तवचनेन ततसस्याविषाना- 
हयोः पस्ययोधिरोधादधिकसपो भवेदिति पूत्राय; । उत्त्रुतरषतु निचानुवादो 
निल्यत्य रोर्विडान्तविमेपिखताय । अयमेव विधिर्नियो न कृत्या । तस्ता 
स््शस्तोऽयमेव विधिरिति प्राशस्त्यायानुवादौ निलयानुवादः । वाशब्दः पूवपकषम्या- 
वर्तकः । नित्यानुवादो निमेषो नतु पतनो्ेषानानूयजेतरङृलकर्मविवायक दृति । 
कुतः कमणः पल्मो्यानानू धानतिरिक्तकरणोऽश(श।)ज्स्वाच्छदेन व्रिषिना 
गम्यः शाञ्दो न शराठ्रोऽशाग्दस्तस्य मावसततवं तस्मात् । छृत्स्रेस्यापरतायां स्पष्टो 

विनास्ति येन विकस्पो वक्तवयः । निलयानुषादतेनोपपततेयिधरथवानकस्पनमयु- 
क्तम् । तथाच नैव कृत्लप्येति धस्याप्यपते पीप्रयानानां विकरः । तथाचाऽ- 
पतम्बः--शस्वन्ता पर्माप्या वा पलीपतु न प्यानयेत्ता उदयनीये संयानपरेमे 
वा काथं इति। स्मे उमे अपि पतनींयानवल्यावित्यभैः। नतु श्रहृतौ द शंय परली 
सेयानानां पुरस्तदरकः पथादन्यः । तत्रो ततरेभेव शंयुना तदन्तविधिः । एतं च 
शाखन्तरीयः . पलनीपतेयाननिपेषोऽप्ययैवान् । अन्यथाऽतुवद्ात्रतवपततः | अततः 
पलीपतयानवरनमुत्तरशस्न्तं सम॑ कथमिति मेन । प्रयोगो परमस्यैव शेग्वन्तले 
निमित्ते विधानात शवौ कृते निमिन्तस्य सनातन तेत्रषोपरमष्य युक्त 
स्परत् । पली्याजपरतिेषसतु निय ुवादेनायैवादमाघौचिलयेन शंयवन्तलस्तुलरथ 
न विरष्यते । तथाच दशमेऽध्याये षष्ठे पदि सैमिनिः --श्रतिेषायैवत्वाशोत्तरस्य 
परस्तातसरतिपेषः स्यात् › परता पूतस्य वचनादतिक्रमः स्यात. इति । सत्राय 
पतमीपयानानूयानशरतिेषार्वतवादु त्रस्य शंणिडप्य परसतायत्रतम्थं तप्य अतिपेवः 
स्यादिति । तथाचन न मवति निषे कितु इतरकतैश्यतानोधक एतेति { तथाच 
पर्वाधिकरणतिद्धनतोषरि आतोपकमिदमविकरणमिति ` प्वूतरार्थः । उततरपूत्ातु 
पूर्वस्य शंभ्वडप्य प्रतेरतिकमो वचनात्सष्टवचनात्स्वात् | उपह्यितपरिवयमि स्व 
वचनामावातूष्ैषोपरम इति । 

$ 



क्र सत्याषाठविराषितं भौतचं- ˆ [ जत्तमपरनने-- 

` न यजमानभागमवघति यदि शैखन्ता । 
० शंयुनाऽम्तो यस्याः सता शंखन्ता । शंयुवनेति षठोअपपठ एव | न यनमानमा- 
गमयति वेषु पोमिकेष्िषटिपशुबन्धेमिखनेनैभ निरेषपिद्धाविदं वचनं छत्राय 
यजमानमागनिपेधो नात्र परवत इति बोधयितुम्, । कृत्तां यजमानमागत््वमनेन 
गम्धते  भुषाेप्यमि का्यन्तरविधानाततंसयप्यपतेऽपि न पमिष्टयनुः | नच यज्ञ. 
विमोकः । तंस्यप्यपेऽन्तिमप्रायनितताहुत्यभग्रहणयोनाऽऽप्यायनम् । छिषटकृदभिषार- 
णद्वये त्वाप्यायनं मवलेव | दक्षिणादानवर्म नाहमणमोजनान्तमितरत्पर्व मवति । 

अघर राज्ञो निवुपनमेके समामनन्ति । 
राज्ञो निवपनमुत्तसेदिदेश इत्यारभ्य ्रेषानौ कर्म प्रागुक्तं ततत्र न करयं क्रिल 

तरािन्कलि कर्वव्यमियक् आचार्या वदन्तीलर्थः | 
धरवारेषाचतदीते पररहीतं वा शृदीस्रेयं ते पुक्रतन्. 
रिति दर्भेण हिरण्यं निष्कं बदध्वाऽेऽवदपाति 1 

चतुरवत्तिनश्तह त पञ्चावत्तिनः पञ्चगृहीतामिति ठयवस्यितविकडप इति केचित् । 
भक्ते पवाप्यायनम् । निष्टकंयं शिखाबन्धनवद्भैण हिरण्यं व्याति बद्वा 
रुहां गृहीत आञ्येऽवदपाति येन हिरण्यं बद्धं तं दर धृत्वा दरमनद्ं तद्धिरण्यं 
जहां गृहीत आज्येऽवनतः सन्हिपतीच्ः । नषठकर्शब्द्छनदपि निषटवथेदेवदूपेति 
सपरेण निपातनात; । गच्छेन म्रः । परमूनरदिता दीवा दौः । कुशासतु 
हाः पपरूनाः । यत्परुषि दिनं तदेवानािति दतेरेवकायैषेते दमाः पर्वच्छिन्ना 
एव । यतमं तत्वितृणांमिति श्या पितृकर्यषु समूरतवोक्तेरथोदेवकायेपु अगत 
दरभषक्तं मवति । तृणे तु च्छित्ामो दे इति पार्वतरिकम् । रनतपुवरणयोहिरण्यत्वा 
विशेषेऽपि तस्मासपधर्णे< हिरण्यं भायमिलयादिना पुवर्णरूपहिरण्यस्यैव पैदा पार्थ. 
तवोक्ता पकि्त्वोकते रजततप्य दुवणितेनामङ्गठलात् । 

अम्लं त्तेन देषकाये विवर्भयेत् । 

इति सतौ देवकाय तजिपेधादशरुनलेन निन्दितत्याच परव देवकाम सुव्णातक- 
हिरण्य्यैव अ्रहणं नतु दुर्बणैरनतात्मकस्य । तत्र हिरण्यस्य मानीच्छिकम् । तसि 
जवदुधातीवयेतावतैव तिद्ध आग्यग्रहणं श्रुतौ पृतशब्द् आज्यमात्रमाचषे नतु यद्भि 
यत तद्भृतममचितिश्चतितिद्लनीभूतमेवाऽऽन्पम चष्ट इति दरथितुम् । अतो षनी- 
मूतसवस्यावधानप्तमये न नियमः । 

४ उपञ्कप्ा सोमक्रयणी समङ्गा बन्धुमती यथाऽ्रीषो- 
मयौ ब्रररणा रोदिणी वोपध्वसता भपीनाऽ्य बरा 

॥) 



द्विपः ] मोपीनाथभडृकृतज्योतब्ाव्याख्यासमेतम् 1 ६२६. 

रोहिणी पिङ्गाक्षी वश्चुलोक्नी चित्रोपकाश्रा पृश्नि 
बाडा पृक्चिशकैकहायनी द्विहायनी वरिहायणी बा 
लूरसीवि तामीक्षमाण ` एतचहुहीतं लुहोति । 

अन्वारन्े यजमान इति बैभायनः । सोमः क्रीयते यया गवा सा पतोमकरयणी 
सोपक्ा मवति । उपेति मूतनिदशदेतदिवपानृषठानार्पसूमेवोपकल्यनं करै. 
स्यमि्यवगतं मति । पमन संपूणीक्घा । बन्धुमती, अत बन्धुशब्देन स्वहिता मातृ. 
विवृत्तये गृह्णन्त । तेन मातुपितृभातप्तसिमतील् मति । अनु त्वा माता 
मस्यतामनु पिताऽनु राता सग््पोऽनु तता सयुध्य इति मश्रवणद्यमर्यो ढम्यते । 
यथाऽग्नषोमीय इत्यनेन व्यमि स्मूढत्वपीषलतवे अतिदिदयेते । यया निरूदपशुन्ध 
इलयश्ीपोमीये बननादुपत्तः पशचुरकूटं इत्यादीनि पशुमू्रोक्तानि वक्षगान्यप्यतिदि- 
इवन्ते । उपकृता सोमक्रयणी यव।ऽदीषोीय रतयेतावौव् समङगसवननपुम्वपिद्धौ 
पुनधैचनं स्म्गसवबन्धुमचवे एवाऽऽवद्यके न यमान्यतर सयू पीवतवं चापीति | 
एष्णथेततव तु वच्ुत्वािविशेषतिषानादेव निवृत्तं भवति । वषुः पिङ्गा । अर्णा 
कपिवर । रोहिणी पत्युषष्वसता, उपप्वत्ताऽन्येन वर्भनाभिमूतो यो वर्णःस 
उपष्वस्तसतदवती कपिप्रेशे केवटरोहिणी . कचित्पदेशे मिश्रितवणो, एतादशवणेद्वय- 
विशिषटदरथः 1 नघुवणौ, अर्णवणो, रो दितेमिितवणोतमकवर्णद्यवतीति प्रितयान्य- 
तमा पोमकतयणील्ैः । रोहिणी, उषध्वसोति द्वयोः एयक्पदायैरेऽम सेहिणीषद्वैय, 
य्यौपततिसतो विशिष्ट एव पदार्थः न वमपि तदोपतादवस्थ्ं शस्यम् । तस्व 
केवछरोहितवरणपरतेन तदभावात् । प्रपीना मापा । केचितु अपपीनेतिपदच्छेद 
कृत्वा परपीनोष््रोमदशव्णा तदन्येति व्याचक्षते । मध्येऽपशब्दो - मिलक्रमा्ः | 
तेनेत उत्तरं सरव समुचितमेव विकल्पते । अत्रऽऽपस्तम्बो विरोषमाह-- द्विरूपया 
रानन्य्येति । द्विरूा पेतृष्णा । यच्छेतया क्रीणीयादुश्वमो यजमानः स्यायक्छृष्ण- 
याऽनुललरणी स्यातपमायुको यजमानः स्यादिति पूर्वश तयोरेव वरणयोरपकरान्त्वात् । 
पोडदयादौ विशेषो कयते । रोहिणी केवलरक्तवणा । पिङ्गा पिङगनेत्ा । बशुरो्नी 
पररूढकपिलवणैटोप्नी नानाजातीयकौयौममिः कचित्कधिदुपेता वा । धिप्रोपकशां 
शितं नित कुठ ततसमरानवणा । बाला अणोरयस्याः सा एभिवाटा भेतएत्कवालाः | 
एश्चिशफा, ेतृषतकलुरा। एकं हायने यस्याः तैकहायनी। एवं द्विहायनी त्रि्टायणी- 
स्यश्रापि, हायंनशब्रो वर्षवाची, एकवपौ द्विप चिव वेलयरथः । दामहायनान्ता ~ 
चेत्यनेन सूत्रेण डीप् । त्रिचत् हायनप्य णत्वे वाच्यमिति तिहायगीलन्र णले, 
वयोवाचकत्वान्डीवूणत्वे युक्ते एवात्र । एतचैकहायनीत्वादिकं साधारणं ज्ञेयम् । 
नचारुणयकहायन्या पतभ कीणातीलतरारुणगुणस्यमूपतेन क्यप्ताघनत्वाप्मवा्दौ, 



६२४ सत्यापाढविराबितं थौतसं- ` [ ऽपर 

यद्नयेषु वास््तिषु पेषु निवेश इति वाच्यम् । जमूस्यापि द्रम्यपरिच्छेददवारा 
साधनल्वमेन द्वारपिक्षायां च स्ववक्थोषाततेकहायनी पं बन्ध्य कल्यनेनैकहायन 

मेव निवेशस्य मीमांसकैरङ्गीकारात् । तथा च तृतीयाध्याये प्रथमे पदे जैमिनिः 
अयते द्न्यगुणयोरेककम्था नियमः स्यादिति । पूत्ररपतु-भैतयते ततपमयक्ते 
कवाक्थते दरव्यगुगयेरेककम्पदेककरयरूपकमैतवाजियमः परपवरान्वयर्प; स्या- 
दिति। तां सोमक्रयणी गामीक्षमाणः पदज्नुरप्ीति मन्नणततपू्यृहीतं चु्हीतं 
जुहोति । रमाण इति वरपमानशानचेक्षणहोमयोः तमकारतम् । पाममशाम्न्तर 
एव पुरसतादाहवनीयस्य प्ा्पृली सोमक्रयणो याप्या । कामदिकद्वरे पषैतः 
प्रश्रिते बहिःस्यताया ईलणानृपपत्तेः प्रासंशाम्यन्ते स्थापनम् । एतच्चुगृहीत- 
मिति विशिषटमैकवचनेनोभयोपिनियोगादिे ज्ञायते यत्र यप्ैतच्छद पैकवतुगृहीत- 

विनिषोगविधिसतत्रं पच्गृहीतविधििकस्पते । शते पशचाशादिति न्यायेन प्चपंर्याया- 
मपि चतुःतैर्याया अनुपरवेशा्चतुगृहीतहोम एव प्तः । अधिकं भविषटं नतु तद्धानिरिति 
स्यायादधिकिरूयापरवेरेऽपि चतुःष्याया हानिनौ ल्त । नच पद्गृहीतायतिप्रतक्न- 
सतत्रापि चतुःरूयानुप्रेशप्वादिति वाच्यम् । नतुगृहीतहोपकवन्ध्य्वादस्य चहु 
प्पादः पशवः पशुगवावरम्भे चतस्तो दिशो विक्षेप भरतितिष्ठतीलयघ्य शृतं 
भवति पङ्क. दि पशवः पञ्च देवता यजति पञ्च दिशो दिके प्रतितिष्ठतीत्युमयवाक्यर 

गतपशवपेनन्ध्ययैषादप्य च समत्वेन पटूपर्यादिषु तदमविनातिप्रङ्गवारणात् । न्यून- 
संस्याव।रणं तु. चतुःतरूपाया अनुपरेशामवद्ेव विध्यति । अत .इदं तिद्धमेतच्छब्द- 
पू॑कचतु्ृहीतिनियोग विषौ प्गृहीतमपि विकस्पत एव तेनापि चुनहीतहोम- 
तिपितिद्धिरिति । नच चतु्हीतवचनप्य दिरण्यव्यदृत्यैलमेवाततु इति वाच्यम् | 
हिरण्य्यवृततेु पृतादुद्धरतील्न विधानामैव तक्तद्धेनैतप्य त्यावृयरथतवानुष- 
पत्तः, चतुरह तवचनवतपश्चगृहीतवचनप्यापि कर्व्यतापततेश्च । 

अपरं चतु्ीतं गरदीत्वा चुकमस्य- 
मृतमसीति दिरण्यं षृतादुद्धरति । 

अप्रमिति वचनं पूर्वेण पेन्धर्थमू । तेनेयमषि ्ुवाशेषदेव होतव्या | अपर 
मिलयेतावलेवोच्यमनि पचचमृहीतस्यामि पे प्राः स्यार मा मूदिलेतदर्थे चतुरी 
तकचनम्।परयमयोधवाप्यायनं परोवप्तमातिः  पृतवचनमानज्यसय ्रवमूततवं सूचयितुम् । 
र ्षरणदीप्त्योरिवस्माद्धातोरज्ञिषृिम्थः क इत्युणादिपूतरेण क्तः । एतेन पूतस्याषा- 
दानल्वमपि निर्ोदुं शक्यं मवति । 

वैश्वदेवः इविरिलभिमव्रयते । 
आज्यमिलेव शेषे शतु हिरण्यं मनर विरिति श्रवणात् › आपस्तम्बेन सष्ट 

तयाकमिघानाच"। 

५ 



र दविषः] गोपीनाथमटृक्रतज्योत्त्राव्यारयासमेतम् ॥ ६२५ 

हविरसि वैशवदेवमिलयेकते । 
अवनतो पत्त इत्यथः । अत्ाप्याज्यमिद्येव शेषः । मनने हविरिति श्रवणात् | 

एतदनतमापीनतैव । 
सूरस्य चकषुरारुहमिति सदिरण्येन 
पाणिनाऽऽदिलपुपतिष्ठते ॥ ५ ॥ 

सहिरण्येनेति पाणिविशेषणम् । पाणिनेतितृतीयेत्धभूतजक्षणे । तेन पूरवेवावंरयं 

हिरण्यं पाणौ मवति। 
अथून्यं तु करं कुयीतपूणरनतैः करौः । 

इति स्या पतत्रलेन पैदाऽङ्विपु दिरण्यभारणं विदितं ततो भितं पिते 
हिरण्यधारणमपूवमेन विधीयते । स्मरतितिद्धंयदङ्करिषु हिरण्यधारणं -त्ेव कमी- 
क्वलमनेन विधीयत इति वा । तेन प्रोतमि प्रायश्चित्तं करैम्यं मवति | अङ्कलिषुः 
हिरण्यधारणेनापि पाणौ दिरण्यधारणं मवत्येव । अङ्ुढीनाममि प्राणित्वात् । अन्य 
भाऽूनयं तु करं कुयीतपुवभेरजतैः दुरौरेति करस्य पवगीरनतकुशतेन्धविधानेना- 
इनं तद्धि्तवेन तत्न धारणप्य स्मृतिविरुद्धलापततेः । करपणिशब्दौ हि पयाय 
भूतौ । उपस्यनि ` तिषठतताऽऽपीनता वा । नचोपतिष्ठत इत्यत एव तिष्ठता तिद्धेति 
वाच्यम् । उपान्मच्नकरण इत्यसमनेपदविधानानात्र तिषठत्ता घातुप्रयययोरधेः पितु 
मन्रकरणमज्ञधिकरणपूषैकं विनयेनाऽऽशीरयीच्ना । तदुक्तमादितश्नेराक्षीयैदा्निमुप 
तिष्ठत इति । तस्मादुप्थानादन्यैव तिष्ठता । यदि उपस्यानान्तीतैव तिष्ठतताः 
स्यात्तदा तिष्ठन्ती गाईपत्ुपतिष्ठत, उत्तरामाहुतिपषोत्याय कवातियैस्ड्वऽऽहवनी- 
यमुपतिष्ठत इत्यत्र यथायथं तिषठ्तेपोत्यानविधाने न इत स्यात् । भते। यत्र यतरः 

विधानं तत्रैव, अन्यत्र त्वनियम इति सिद्धम् । तथाच म्प्रति पद् ध्याय 

जतिमदरायुत आशीः(शिषे) परायन प्ठेदिलेषप उपस्थानश्दारथो भवति । जत्र 
पाणिनेति वचनादज्ञटिना नोप्यानं किंतु पाभिनेवेति। यत्र यत्र दक्षिणग्रहणै 
क्रित तत्रैव दक्तिाङ्ग्य अहणमनयत्रानियम इति ततर तत्र दकषिणनरहणेन ज्ञाप्यते । 
भरते दक्षिणग्रहणामावादनियम एव । एवमम्यतरापि | एतच्च निरदिशङविष्यम् । 
अनिदिष्टङ्विषये तु दसिण्यैव ग्रहणं नियतम् । अत्र ज्ञापकं यालुषदशंपूणमात- 
होवसूतरे प््येन तृष्णोमा्नोधमितयत्तरपू्रासूवतर द्िण्य प्रात दत्िणग्रहणमनि 
ई्टघ्यजे दक्षिणयेव ग्रहणमिति । विपृश्चिततयन्तो मचः । ५ 

चिदसरीति सोमक्रयणी सस्शास्ति 1 
आ्ीन एव | सशब्दो म॒च्रस्य स्पष्टोज्चारणे गमयति । तेनोपांशुता ` निवृत्ता 

मवति । अवेक्षणविरिष्टं मन्नोचारणं पेशासनम् । पंशासनवाच्यस्व शिक्षणस्य 



६२६. सत्यापाठबिरापितं भौतसृजं- [ प्तमप्रने-~ 

पर्यामिव पेमवात्तस्या एव ब्रहणं स्याततन्दादृरय्थं सोमक्रयणीमितिवचनम् । नन्वेवं 
तां शास्तीति तेच्छन्देनापि तदहणं संमवति किमयं सतोमक्रयणोमिति वचनमिति 

चेत्यम् । तच्छन्दस्य परपिद्धिवाचकत्वस्यैव परिक्षणातुरोेनाक्यं स्ीकौव्यतया 
तदोपतादवस्यापत्तेः । 

मित्रस्त्वा पादि बध्रासतिति दक्षिणे पूर्वपदे वध्राति। 
आप्तीन एव । पोमकरथणोमिति पूरतरादनुपपिि । भ्रवागयवृ्ययै पादमरहणम् । 

एतावनिव म्नः | 
पूषाऽध्वनः पालिति नयति यत्र सोमोऽ- 
बद्धामकणंीतां बद्धां बा कर्णशृहीतामू् । 

पूषाऽध्वनः परालिति मन्नेणावद्धामक्ृीतां बद्धां कणगृहीतां वा नयति यत्र 
लोम इत्यन्वयः । भत्रपि - पोमक्रयणीमित्यतुवौते । अबद्धामित्यादीनि पोमक्रयणी- 
विरेपणानि । यत्न पोम इलन्र न्यतो मवतीति शेषः । अवद्धामकगीगृहीतामिति 
पकः स्वशाखास्यः । बद्धां कर्णगृहीतामिति पक्षः शाखान्तरीयः । अनद्धा पदि 
अबद्धा बद्धां पदि बद्धाम् | यदद्धा स्यादयता स्याचत्पदि बद्धाऽुप्तरणी स्याम 
मायुको यनमानः स्यात्कणगृहीता वार्नी स्यासन वाऽन्यं निनीवातते वाऽन्यो 
जिनीयान्मित्रस्वा परि व्नात्ियाह मिघनो वै शिवो देवानां तेनैवैनं १६ बधा" 
तीति श्तौ यदमद्धा स्याद्यता स्यादित्यनेन बन्धन प्राप्यते त्म पद्नन्धननिे- 
ा्ठोवनन्यनव्रिपये पूथवस्यति । अयत।ऽनियमिता गने .। अतुप्तरणी मृतेन 
न्नी गौ । प्रमायुको शीधमरणः । वर्जो शुनो, अथवाऽबदधां ओवायामपि 
अनद्धाम् । अनियमिततवं तु हस्ताम्यां दार्थेन धारणेन संपादनीयम् । बद्धां 
आओवायां बद्धाम् । पदि बन्धनं तु उमयपलेऽपि निषिद्धमिति । मख्रपाठमात्रेण 
मिशरकरतकपहन्धनं मवति । मिस्य कटपाणस्पतवादनु्रणीततं तलमयुक्तं यनमनि 
भ्मायुक्वं च न । स्वकर्तृकपटन्धने हि पत दोष इति । एतदकं लिङ्गं स्पष्टं 
अदशेयिहुमेव मितरष्वा पदि बप्रालिति कत्रः प्राठः । उत्स्य मच्सये्राय 
पोममिलन्तः 

तस्या वरू्यसीलेतै्रदकषिणेन 
पू्पादेन षदपदान्यतुनिक्रामति । 

अत्रापि पोमक्रयणीशब्दानुदृैव पोमक्रयण्या छमि तच्छन्दः पेशाप्तनवन्धन- 
नवनान्यतरस् छपे विपृतयाऽननिक्रामणे कते प्रायञ्िततेन न नारितारथ्यं तु दुं 
कृत्वा पुनः पट्पदानुनिकरामणस्यापि ` करणमितिज्ञापनाैः । नचाघ्वयु्यावृत्य- 
यैत तस्य लठििनापतीति शब्देन च सिद्धेः । नच प्रलीन्यावृ्र्तवं त्या भनु" 
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प्थिततवदेव प्रापत्यमावमिद्धेः । तस्या उदका नौयमानाय। वरूयप्ीचयारम्बा- 
स्यन्ता; पण्मचराः । ए रितिवचन परतीकोपात्त एक एव मन्न इत्येताटशमय व्यावर्त. 
यितुम् । म्ैरितिवचनमेैकेन मेककं कमणमिति ज्ञापयितुम् । जनु माुपूनये 
निकतामति निगृह्य क्रामति कामयतीत्यथः । अन्तरमावितोऽत्र गित् । थवा तस्या 
वक्तििन पूवपादेन यानि पद्ूपदानि कम्पन्ते तान्यध्वयुरनु पश्वाजितरं क्रामति 
आक्रामति उपयुपरि निदधातीति तात्पयार्थैः । दक्षिण एव ॒पादोऽत्रायिकारात् । 
असिन्पते गिन्ञाऽऽश्रपणीयो मवति । अन्न यमानः पत्नी चापि गच्छतः । 
अधवमतु यनमानल्लमनू पमी । तयात्र बौषायनः--भन्कयनमानोऽनूची प्ली 
स्थां पृद्धरणीमादायेति । गच्छतीति शेष॒ उभयत्र । प्रदं हियतेऽनयेति पद्ध 
रणी तां स्ाढीमादाय गच्छतीचर्थः | न्यचाप्याह- जेना तोमकरयणीमगेण 

शाटामुदीचीमतिवित्स(वाप्शोयन्तीति | 

बृहस्पतिस्त्वा सुश्ने रण्वातिवति सपमे पद्मभिग्रहाति । 

स्तमपदानुनिकमणं तूष्णीमेव मनच्रद्ेशात् । अभिगृहाति च्छाद्यति ॥ 
अज्ञछिनेति शेषः । उत्करमभिगृहासज्जछिनेति प्रकृतैः दरीनात्, अपस्तम्नेन सषटो. 
क्तत । एेन.वसनाच्छादनं व्यावलयते | चिकरेलिति मननान्तः 

तस्सिन्हिरण्ये निधाय पृथिव्यास्त्वा 
ूथ्नानिषरमसेतचतुहीतं जुहोति । 

अत्रापि पु्ैव्शचगृहीतेन विकर्षः । तसमन्पदे हिरण्यं निषाय प्रथिव्यस्वेति 
मन्रेण चतह हिरण्पमनुपदे जुहोति । इषटिरेषद्रम्यत्वासरिकरपणं नेति केचित् । 
घृतवति स्वहियन्तो मख्रः। जत्र बैधायनः क्मानत-क्िदेवला उ सह् प्दाहुति- 
मेवतीति प्रृलाऽ वीत्ये वैष्ीतयके प्रानापत्ये्यके बारेवलेलेव ब्रूयादिति । 
तेनात्र वागेका वाषा एषा यत्ते(मक्रयणोयैवादाद्वाचे पोमक्रयण्या इदमिति लाग 
इति केचित् । हिरण्यस्योप्यव होमः | यदयरनसनातिति शरुतः । भुवरिषनशि पू" 
वदूपवरमचैहीववा तेन नूरप्ीति होमश्च । घरन्या कदानिरिघषटङृदमिषारणदवयेऽनति- 
मभ्ायश्वित्ताहुलरभग्रहणद्वये वाऽऽप्यायनं छतं चेत्तदा ततौ जुहुयात् । उमयत्रापि 
सकायश्िततहोमोऽनाज्ञातनपादि च । यदि एकहायनत्वादिगुणशे्टायां गवि क्रया 
नीयमानायां दैवादावणि स्मपदरपातसतद। होम्याऽऽरदुपकारकत्वादूयावण्येव ॥ 
अश्षम्यज्नं तु थैः कैव पाभिः कोरम् । गुणे पुर्यदोषाटुपपतेः । नच 
वाजिनयागवषोप एव रितविति वाच्यम् । एत्य परपरयुकतदरव्योपनीवित्वामविन ठोप्य 

१ ख. ध, "तिवस । 



दरद सत्यापाढापिराचितं भौतखवरं-  [ ऽम्भ -- 

वकेतुमशक्थत्वत् । वाजिनयागः प्रपरयुक्तद्रवयोपजीवी । इह तु न ̀  द्र्य परप्रयुक्तं 

कतु पाघुरपध्य द्रव्यय यः धर्कार एकहायन्या तपतमपद्निषानात्मकः पत एव 
पेरप्युकत इति वैषम्या एवात्र युक्त | तथ च चतुषीष्यये प्रयमपदि जमिनिः 

पदकर्मायोनक़ं नयनस्य प्राधतवािति। पूता पदक समे पदममिगृहातीलयादि 
नेयन्य सोमकयण्या नयनस्य प्रयोजकं न मवति परारथतवादनपार्थात्, अन्योऽः 

ऋयन्दरभतवात् । नच शालम्त तस्याः परमं पदमितिश्रषणा्त्र च तत्या इत्यने" 
भैकहायन्पाः परामशिकहायन्याः स्मपद्गहणारथते पतति विनिगमनाविरहान्नयन 

स्पोमयमि भरयोजकमेवेति वाच्यग् । तत्रापि दयेकहायनी न स्वरूपेण प्रकृता विले" 
कहायन्या क्रीणातीति काधैतेेवि परपयुक्तसेन निज्ञीताया एव परिनियोगादिति 
विनिगमनाविरहासिदधेः । तदथं निर्गठितोऽथैः-याऽतौ कयर्थकहायनी करयतिषयरभे 
नीयते तस्याः पमं पदं महातीति कथया एवैकहायन्या बुद्धौ विपरिवीमानायाः 

प्र्घसाु्रदणे पकरताभेण पैबन्मेऽपि समपदवाक्यस्य निराकारतया तदपे" 

सविदक्रमाणामावात् क्धिेकहायनी नतु पदपापुप्रहणर्थिति । 

अपादाय हिरण्यं परिलिल्ञितमिति सस्येन पदं परिलि- 
खति यायदघतपतु विसुते मवति तृष्णीं विषाणया 
चाटुपरििख्यास्मे राय इति स्यारयां पदं निवपति । 

सपादाय गृहीता । स्योऽग्को किक वा । पदं पदबन्वभेशं परि 
छिलति । कदानित्पदपरदेशाइदिरन्तरेव व। प्रतं वितं पृतं मति तावसरिमितमेव 

पद्भनुरतीकल परितो दिकतीचर्भः । अनेन केवपद्परिमितपदेशसयैव परितो 

छलनं व्यवत्ते। परदलिण्यं परिमापातिद्म् । पुरलतदुषकरमस्तयाऽपतगः। तरिः 

परििलतीत्यपलम्बः । भतिमिपजञे पङममनने द्वितुष्णोमिति जेयम् । परिठिलना्थे 

स्फयादानंतृष्ीमिव मननानुपदेशत् । पलम्बु पवित्रेण स्पादानमाह् । जप्य 

ओवा अपि इन्तामीत्यन्तो मचः । विषाणया यजमानपवन्विन्या छृष्णविपाणया 

तया एत्ेपह्िततवत् । चक्रो यावदूनुतमनु वित भवतीवयेत्यानुकैणाैः । एतं 

चात्रापि न ततो न्यूनं नाप्यवि परिकितनमिति सिद्धं मति । मयत स्फ्येन सह 

स्णविषाणायाः सदित्यर्थः । तेनोमाम्थां मिठिताम्राम्धं परिढेलनमिति तिद्ध 

मवति । पूवू्ान्मच््यपि प्र्षिमतिष्यति तां वारितं दष्मीमितिवचनम् । स्पा 

शाब्द जाकारविशिष्टाहुमन्मयान्यतरपात्रमा चे | तेनैतदितरपतं भुमौ निवपनं चापि 

व्यव्तं सति । प्रं पादपान् । स्यां निवपतीत्यत्रोपकतन्तत्वादथालदलामे 

पृद्रहणे इष्णविषा।णानिदृसयधेम् । ननु एत्च्छब्दैव पिद्यति किमथ पगरहण- 

१ख. ग. तच्छ । 
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मिति चेत् । ति कृष्णविषणाप्तदित्यतयवृ्य॑तूतरदणमिति द्र्ञ्यम् | याव- 
त्मूतमिति श्ुतेयीवदूषुतमित्व्षो द्रष्टव्यः 

पदायतने सदिरण्यौ पाणी भक्ञासय त्वे 
राय इति पृ यजमानाय प्रयच्छति । 

पदरायतेने पदस्याने । आयतनग्रहणं स्याद्यां नितपति पदे प्रािप्रज्ञाठनं सवर्त 
चितुम् । प्हिरण्यो दिरण्यत्तहितौ । अनेन हिरण्यस्यापि शरकषाछनय् । अनेन पराणिप्र- 
क्षाठनेनें ज्ञायते पदपांपवः स्यास्य लेनैव न्युप्या नतु स्फ्यन पात्रान्तर आनीय 
तेन न्धुप्या इति । एवं च दृषटात्वमकरतस्य हिरणघ्य वृतटिकतत्वत्पर्षानं हिरण्यस्य 
पाणितताहित्यनव प्रसालनम् । पिरण्याविति वचनात् | 

तोते राय इति यजमानः पलिनये । 
प्रयच्छतीति शेषः । पल्यनेकते त॒ महिष्या एव प्रयच्छति निषानातवात्+ 

अपस्कारकर्मतवाच । आध्वयैवसूते वचनपवकतरहापनार्भम् । 

प्राऽह< रायस्पोषेण विवोषमिति पनी भदीयमानं भतीपतते । 

प्रदीयमाने पदं प्रतीक्षत, अभिनु मूतवेहत इलर्थः। प्र्वाभिरपाक्षणं कारव 
पंस्कारकरमत्वात् | (8 

सं देवि देव्योर्वश्या पतरयस्वेति सोप 
क्रयण्या पत्नी सेरूपापयति । 

सयापनानुकूरव्यापारा करोतीत्यर्थः । एतत्करणोमूतोऽयं मृश: । तस्नादध्वयो- 
रेव मचः । संल्यापनं प्रदशनम् । अघरनिकाप्तामपि तकवेभैव रुयापनं विभवात् ॥ 
मच्गतमेकवचने तु जात्यभिप्रायेण परमर्थनीयं न भरकृतावृह् इत्यूहनिेषासत्नी< तेन. 
छयेतिवत् । पेदशीलय्तो मचः । 

उन्नम्भय पृथिवीमिति पद् उदुपात्र निनीय 
मैं पदं भतिविभञ्य गादैपत्यस्य शीते 
भस्मनि ठतीयपपबपत्याहवनीये दतीयम् । 

पदे स्या्यां ति पदपापुषु पत्रस्योदक्रमुदपातरे पात्रतेवन्धि उदके पात्र- 
स्थितमुदकमिति यावत् । पात्र उदकमुदपात्रमिति वा । तात्पयार्थः पूर्ववदेव । राज 
दन्तादिशन्दवदयं समाप्तः । उदकस्योदः पक्ञायाभि्युद दिशः । निनोयेतिपदयोगाद 
यमेव प्तमापरोऽतर नतूदकेन पूरण परत्नमुदपात्मिति पत्रस्य निनयनापतमवात् । पाम" 
य्यतिदपांुमिश्रणपयाते जढं यावति पात्रे पेमाति तवत्परिमितम् । विखनाद- 
तिमिलयुदकनिनयनर्ूपारानुगुणदि्गाटु््मय थिवी मिन्धीलयादिरनयत्र दष्ट एव 

८ 



६३० सत्याषाठविरवितं श्रौत [ ७परतमपरभ-- 

मचरोऽच ह्यः । बरषं पर्याया विधार्थे घा इति सूत्रेण करियप्रकरि वरतमनि पर्षा 

,शब्दराद्धपरलयः । द्वि्योशच धमृन् इति याघययस्य धमुनदिश उकारप्यपदेशेऽननु* 
नातिक इदितीत्ं्ञायां हलन्त्यमिति नकरारघ्तसजतयां तस्य लोप इतीतोरटैषे तद्धित 
प्वचामदिरित्याङ द्धौ तेधमिति रूपं मवति । पदं पदान् । प्रतिविमज्य परतीतयुष- 

सगौ विमजनमाभिमुर्येनैव कतैत्धमिलेतादशार्थयोतनाय । विशब्दो विभागर्पा्- 
छाभाय | शीतग्रहणसुष्णव्याव्यर्म् । उष्णमष्पन्यिपरत्तापतंमवात्तत्र पोदकपदोपव- 

प्नेऽम्युपवातप्रायशचिं परप्येतेति मावः । परस्परपिन्षया सषु तृत्ीयतवम् । 
मतिषिद्धमेकेषामाहवनीये । 

शाखान्तरीयोऽपं प्रतिषेधः । जसम दिवैव विभागः । 
दतीं परनियै प्रयच्छति तत्सा सेषु निषत्ते । 

तत्ततीयं पदे सा पत्नी गृहेषु शालापु । बहुवचनं प्राखशशाला पलनीशाला बाह्म” 
शेतयेतनितयान्यतमशाछमध्ये निधान कर्वयं नतु पत्मीशादयमिष निषानमिति 
नियम इति प्रदर्शयितुम् । शब्दस्वामास्थदिव वा बहुवचनम् । दष्टं चैतत्-अनङया 

खतृष्या यहा माऽस्मद्धिभीतनेतिमनने । असमने पनीशञाढायमिव निधानं तस्या 

एव पृत्नींबन्धितवेन पुरुयतवात् । तृतीयं पलि प्रयच्छत ्येतदनम्तरं त्याः प्रका 
शात्पुमरादाय तोति राय इति यजमानः पुनः परिये प्रयच्छति तव ते राय इति वा{ 
अद्िनपदानि वैकसपिकः पोत्रोऽयं मचः । वयति च याजमानपूत्र परं पदं तोते 
राय इति पत्नियै प्रयच्छति तव ते राय इति वेति । नचैतूर्दानस्यैव शेष इति 
वाच्यम् । उमयत्नोपादानस्य वयर्थत्वपततः। प्रत्तं पदरमध्व्युणा पिया इलव । प्रत्त 
मिघरापिशावदोऽष्याहाथः । पलिया इत्यनन्तरं पुनःशञदशच | अनयैव रला पूव. 
संगतिभेवति नान्ययेति द्रष्टम् । अत्र प्रदर्शनं प्रयोगगलया | ्ान्नि पमपति 
पद्परिडेलनादि पत्नाकगरकपरतीक्षणान्तं पद उदपा्निनयनादि गृहे पदनिषानान्तं 
च पृदधनन्विलादु्थते । पद।यतने पिरण्यपाणिप्ञाठनं तु इष्ाभैताद्धलयेव । से 
देवि देन्वोर्दषा पयसेति पोमक्रयण्या पत्नौ ̂  तरूयापयतीलयेतस्यापि पदपेनन्धि~ 
तवामावाद्धवतयेवनुष्ठानम् । लेपनिमित्तं पप्रायश्ित्तरोपोऽनन् तनो विषणु्मरण 
च । बहुपतनीकत्े मुर्याया एव प्रदाने पदपैस्कारतवात् । इत उत्तरं न पल्याः 

साहित्यम् । प्रचोजनामावात् । अत एष बौधायनो नयन्ति प्रलीमित्याह 1 

सूरस्य चधृरारुहमित्राऽऽदिल्योपस्थानमेकरे समामनन्ति । 
पबो्मादितयो प्यानं यत्तत्र न कयं कितवत्रालिन्काठे कव्यमिलेक 

आचाय बद्नतीलधैः । ूर्मस्व चु रारहमितिवचनपुत्तोपस्यानस्यात्र क्रियाया 
व्यावृर्यभम् । 



५१ 

२ द्वि°प्डः ] गोपीनाधमष्रकृतज्योत््नाभ्यारूपासमेतम् 1 ६३१ 

अपरि प्म्थामगस्महीति परिभरितेन शकटेन च्छ 
दिष्मतोडतपवेफल्केन राजानमच्छ याति 1 

प्रिशचितेन सुगन्धतृणकटादिना । छदिप्मता तथामूततृणनिर्ितच्छदिषोपर्याच्छा- 
दनात् । उद्धृतानि पूर्वाणि पुराणानि पूर्वमाग्यानि वा फलक्रानि यस्य । अमेन 

नूतनफलकाना याजन सूच्यते । शक प्रपिद्धम् । एतादृशेन शकटेन सह राजानं 

सोममच्छ याति अभिमुखो यातील्यथः। प।मशढः परित्यज्य रानशन्दप्रयोगो राजमा- 

वनयाऽभिमुलगमनाथैः । गिरौ करते विरेषः श्रुती तस्मच्छीर्षह। गिरौ जीवन 
मिति । भग्तम्बोऽपि--शीष्णौ गिरे करोत हरन्तीति । भसिन्क्च आनडुहचमी- 
स्तरणादिकं सै गिरविष शकटामावः । अपि पन्धापग्महीति मच्रस्तु मधत्येव 
मृमनामिषानादिति केचित् । येन विश्वाः परिद्विषो दृणक्तीति शकटाभिषानालोषो 
मचस्येलन्ये । पायततौदनेन पूजनं तत्र गत्वैव । 

उत्तरेण राजान श्फटे पुखेन प्रतिष्ठाप्वा- 
मालयोऽसील्मिमव्रपत आस्माकोऽपतीति बा । 

उत्तरेत्येनपा र्तः पीये । तेन पपतः परिभ्नि्य तस्योदीचीं द्वारं तेत्र 
तथा करादिभिः परिश्रयणे दवारे च करवमयं यथ। शकटं परिध्िते द्वारेण . गच्छतीति 
दटव्यम् । शकटमपरेणेव रज्ञः प्रमीप गच्छति परास्मुसतवानुगुण्यात्। मूसे 
भगेन(ण) । अनेनोपप्तम्मने गयावतयैते । उत्तरेण तं तन्मुखेन परतिषठप्येति तत्तद्धि. 
मकतयन्ततत्तछिङ्गकतच्छन्दैगवोमयोः पराम तिद्धौ राजानमितिपुनवषनं पत्राभि 
खण राजमावनापूर्वकमेव कर्मम्यमितिमूचनाथम् । शकटस्य पुनैचने शकटप्ैव मुसेन 
भरतिषठापने न रथस्येतिनियमृपूचनार्थम् । तेन रपपक्ोऽप्य्तीति मम्यते । रथश्चतु- 
शक्रः । अमिमन्नणं राज्ञ एव नतु शकट मन्न पूठिङ्गश्रणात् › भपस्ततनेन स्पष्ट + 
मभिहितत्वाच । उत्तरश्याऽऽदिनेति परिमाषया ग्रह इति मच्रान्तः । आस्माकोऽप्ती, 
स्यथ शासान्तरीयो मच्रंशोऽमाल्योऽपीत्यस्य स्थने विकस्पते नतु छृत्ल्यामस्योऽति 
शुक्रे मह इत्यस्य स्पान आप्माकोऽदीरयेताधनिव-तिङिसपेन मवति । तथाच शुक्रले 
अह इत्यापि अनुषञज्ञनीयमेव । अथवाऽमात्योऽपीत्येतावानेव मनो निराकाङ्घषतवात् । 

अस्तिनक्ष आस्माकोऽपीति सुतरां तावनिव । एतादृश्व्यार्यायामभ्शुना ते अश्शु- 
रित्यथं मनो ग्रह इलन्तो दर्यः । शकटभतिषठपने विेषमाहाऽऽपलम्बः--प्रागी- 
पमुदगीं वा नद्धयुग९ शकटं चुतरुकम्रतिष्ठितमिति । 

६शुना ते अशुः पृच्यतामित्य शशृन्तपृद्रपति । 
एकव राशीमूतन्करेति । अंशवः काण्डानि । शुद्धपूमाविति शेषः । चर्मण 

उत्तघ्रोपदानात् । यदि न्ेगि पमुद्रनमिषटंमेत्तदाऽत्राप बरूषदिव । अच्युत 
इतिं मचरान्तः । मह इति मच्रन्ता वा | 



६ संत्यापाढापिरपितं भौतघलं- ` [ पपमप्रभेन- 

उत्तरेण राजानं चर्मणि क्षौ वासोऽदतं महद्धिगुणं 
चहु बा भाचीनदशपुपरिष्टादशमास्तीयाभित्यं 
देषभिति तसिन्दिरण्येन पाणिनाऽतिच्छन्दस" 
चौ राजानं मिपीत एकैकयाऽद्गुसया पसारितण। 

अत्र त्राह्मणे विशेषः-यं कामयेतापशुः स्यःदित्यकषतसतस्य मिमीत वा अपशम्य- 
पशुरेव मति ये कामयेत परशुमान््यादिति लोमतस्तस्य॒मिमीतैतद्वै परशुना रूप 
स्पेणकासम पशूनवरुन्धे पुमानिव मवतीति । ऋक्ष चरणो विशस्तदेशप्तसिन्यानानं 
मिमीत इत्यर्थः । टोमतो टोमवति प्श । ठोभशग्दारजादितवारञमलव । उभयत्र 
स्तम्प्ततिः । नहि निन्दा निन्दितुं प्रकतेऽपि तु सतुतय सतोतुमितिम्ययिनो्तरपक्षप्य 
प्राशस्त्यं कथथितु परस्य निनदा । एनपाु(पोपराज्ः समीपे चर्मणि आस्ते चर्मणि | 
अत्र सरामान्यतभ्पणोत्युक्त्या यस्य कस्यचिनगेध्यस्य परोचमीत्र आहम् । क्षमाऽ- 
तपीवृकषत्वक् । तजिितं क्षौमम् । एतदमावे परतिनिषिमूतं कैशेयादि । पर्वदाह्ते- 
पद्धोततवादिलक्षणलक्तितमहतम् । महत्ोमवन्धनपयाि, शरोतपरायशचततभाप्तय्मेतत् । 
द्विगृणलनतृगणलपेरच्छको विकरमः। जतिरातरातोयीमयेरहगणेषु च सोमनाहुस्या- 
द्विगुणम् । अभ्निटोमायेकदिषु सोमासो चचतु्ुणमिति व्यवस्यितविकर्पो वा | 
पराचीनोपरिष्ाद् शमियेकपद्करणे प्राजीनतवपररि्टा दशानां: विशोषणम् । तयाचोपरि* 
छादशा एव प्राचीना नाधंसतनाः । तास्तु प्रतीचीनाः इत्यप्परथः पेमाग्येत प्त मा भृदि. 

स्येतदरथं पदवयकरणम् । तसिननस्तूे वाप्तति सदिरण्येनति पूैवद्यास्येयम् | 
अतिच्छन्दतेत ज्ञानाय, जनामि दण मुव इति यन्षभायश्ि्तम् | अचौ 
मानमुक्तम् । तस्यज्ञलयेन वक्ष्यमाणं पञेतितख्याविधानम्। ऋचेतिवचनं यदबोऽधीत 
इत्यदष्टपरतिपर्य्थम् । अन्यत्रापि यत्र यश्रयैति वदति तत्रापोदमेव प्रयोजनं ज्ञेयम् । 
एकया, एकयेकयाऽङटथा परप्रारितय। याद्रदीतुं शक्येते तावन्मिमीत इत्यः । 
उस्सगीमिति शेषः । एककयोस रीत इति श्तेः । उतपरममतपृञपोृज्य पू 
पूवी कमादृरयोततरय येक्येकथा एषे मिमीत इत्यम । वरति म॒नरान्तः | 

सर्वांछ््पुपनिग्हाति । 

सवो ्ङ्गृढीषु मानकाडेऽङ्कषठेयोजयेदिरमः । 

यया भयम न तया पञ्चमं तयैव दशमम् । 
न तया पञ्चममित्य्यायं मावः-कनिष्िकादिमिश्चतठमिः क्रमेण माने ते पुनः 

कनिष्िकादिकमष्वीकरि मध्यमानामिकयोदयोः परित्यागः स्थात् । तथचिकमैकयो त्सं 
मिमत इत्यनया श्ल विरोष आप्चेतेति । कनिष्ठिका दिभिखतपरमिः करमेण मानच- 
तष्य हृत्वा मध्यमानािकाकनिष्ठिकामिः करमेण मानत्रथं कृतवा पुनष्यमानामिका> 

ओ) 
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र द्विप्रः ] गोपीनाथंमकृतज्योत्राव्याख्यासमेतम् 1 ६१३ 

कनिष्ठिकाभिः कमेण मानन्यमिलयमेव मानक्रमो - युक्तः पुनत्तरनन्यादिकमस्वीकार 
एकयैकपोत्ग मिमीत इतेतच्छूतिरिोष।प्तेः । पं चापातया्निपाऽातयश्चियैन 
मिमीत इत्यनया शरुदैकयेकयोतपृष्टपा मनि कृतिऽयातयात्तियाऽपातियान्नियैव मानं 
क्रतं भवति । सङृत्धरवृत्ताया अनन्तरमेव प्रवृत्थमावात् ! यात्तयामस गतरपस्वै न 
भविष्यतीति तात्पयौ यैः । अथवा कनिष्ठिका मध्यमोपकनिष्ठिका तर्मन्युपकनि्टिका 
तजनी कनिष्ठिका तर्भनयुपकनिषठिक कनिष्ठकेत्येवं करमेण वा । एतेन -कनिष्ठिकादि 
मिशिः करमेण तनन्यादिमिर्मकेगोपकनिषठिकया करिष्या चेति | अथवा 
कनिषिकादविमिशचतपूपिः करमेण ( भतन्यादिमिवयत्कमेण तर्जन्या कनिका चेति। 
अथवा कनिष्िकारिभिधतपूमिः करमेण ) तर्जन्या पुनः कनिष्ठिकादिभिशतप्भिः 

करमेण कनिष्ठिकया चेति, एते क्रमा निरता मवन्ति | तयैव यया प्ण मान कृते 
तयेताुद्ल्या दशमं मानं करमन्पम् । जचन्लमेोमीनयोरकरूप्यत पत्तेरिति मावः । 

पश्चष्त्नो यज्ञा मिमीते पञ्चकृलसतृष्णीम् । 

नतु यजेति वचनमनुपपजनं पद दधलेनामितयमियस्यकंतीदिति चेत्सत्यम् । नैष 
दोषः । कुतः, नाहमणानुपारितानिदेश्स्य । यरुदपमाननातानामाघयैवोपयुक्तना- 
चामपि गौणे यजुदमिति । ताप्तां घ्रेषप्रायन्धिततभेव कव्यम् । ऋचेति वचनस्य 

पयोजनं तु यदषोऽधोत इत्यदष्टप्रतिपच्यर्थमितयुक्तमेव पराक् 1 एतेनैव दरैनेन्वेदप्य- 

यजुषां हौनोपयुक्तानामृ्रेषरायशचिततमेव । अदृष्टं तु रक्षणाुगत्या वेदथिकारा- 

सछेदोक्तमप्यसैवेति । यदि लतिरात्ादिकं महत्कर्म तत्र दी्ेनिपविरिष्टयुषमुदा- 
यात्मकनुटिका मातव्यः । 

भनाभ्यस््ेति परिशिषटानभ्शूटुपसूहति 1 

मानतः परिकिषटानश्दशङ्त्वो मिमाभो रजञोऽप मातव्यम् । तथाच बौषायनः-- 

दशकृलो.मिमानो ऽपे रज्ञो मिमीत इति। वेखा मयीदा । परीतयुपपर्म; समन्तमागस्या- 

नमिवावोषतेषामेवातर ्हणमिति योतयति । एतेन दशकृत्वो माने मध्यगतानामेव 

महणं विद्धं ति । उपोपयव पूति मिते राज्ञि यादर् प्रतिपति नैतेषां परि- 

माणम् । शूयते चय तावेव तोमः स्याचवं मिते यजमानतैव स्यान्नाषि 

सदस्यानां प्रनाम्यस्ते्युपतमुहति परस्यानेवानामनतीति । तस्मा्प्ेयविवृदधिरी- 

त्स्य । कालायनेनोक्तं च --अभीत्परिमाणमिति पूत्रेणाऽऽधिकं परिमाणम् | 

यदि दशमृष्टिपरिमित एत्र पमः स्यत्तदा प्त यजमानस्यैव स्याजतु पदति विद्यमाना 

» पटुधियां ल, ग, प्तं पयते ॥ 



६३४ सत्यापाढविरेचितं शरौतचत्रं- [ ऽपतमप्रभ-- 

नामूषिनां स्यात् । मतः प्रजम्यसतेति मन्ेणावरिष्टानपि पतोमंूनुपमूदति दश 
मष्टिपरिमितपोमेन योजयेदिति यावत् । तया प्ति पदस्याननुगृहै तवान्मवलय्वयुरिति 
श्रुतेरो द्रशव्यः | 

समुर वाससोऽन्तान्माणाय सेति क्षौपेणोर्णीपेणोपन्यति । 
प्रहु वापतोऽन्तन्तम्ययदहोधवं गृहीत्वा तोमांशूनमिकीकरणाप तृषमीमिष 

वाततोऽनतान्वात्ततः प्रानतान्तोमेणोष्णीपेण दीर्शाटकेन वापपोपनद्चति इदं व्ताति 
एतच्च धाप्तः प्रिधानयेग्य, सरोमोपहतं वाप्तो. यजमानः परिषत्त इलयरेऽवश्ये 
वक्ष्यमाणत्वात् । प्रद्निण्यं परिमाषात्िद्धम् । 

व्यानाय स्वेखटुशरन्यति । 
अनुथुन्पति शिथिली करोति । कनिदवे्तणाथं कचित्मरेरो तूष्णीमेव िसस्ये- 

स्यथः । मचरानुपदेशात् । एतचव्णाङ्गम् । नन विनं विनक्ानुपपत्तरषैत 
एव तिद्धौ वचनं उपरमति वाच्यम् । बद्ध्यैव राज्ञ ईषणं वारयितुं तद्वननस्याऽ5- 
यदयकलेन धरव्ध्यामानात् । सोमविक्रयिणे राजानं प्रदाय त पृच्छतीत्येतत्रशरतिक- 
मातो बोधयितुं वा । अत्र नियममाह बौषायनः--अपोपरि्टदङ्स्थाऽवकाशं 

कृतेति । 
भनास्तवमनुभ्राणिदि प्रनास्तवापतुपराणन्तिलयेक्षयेष 
ते गायत्रो भाग इत्यतैमत्ैराभिमन्रथते ॥ ६॥ 

पूर्वतर प्रनकर्मकमनुपाणनमुत्रत् प्रनाकतैकमनुपराणनमितयतादशमेदन्मतरदि- 
स्वमिति शङ्कां द्वितीयाध्यायप्रयमपादगतेनरमिकलवदिकं वाकथं प्तकाद्ं बेद्धिमगे 
स्यादिलनेन पुत्रेण मे! वामिल्यसिन्नरेऽक्येऽपि काद्या जमावादनेके 
मन्त्रा इति यथा प्रतिपदितं जैमिनिना तपाऽनुपराणनस्पार्कयेऽपि आकास््ाया 
अमावानमनत्रद्विलभिति शङ्का १ दुरीकतुं इतः १२: । अरकतवािकं वाक्यं 
सराकादघं बेद्िमागे स्यादितयेतपूत्ातु-अर्थशाज्टोऽत्र नामिषेयवाची (तु प्रयोजन. 
नवचनः । तथाच प्रयो ननैकत्वारिवयभो मवति। नह्य$ यनुरित्येव वक्ते यनुष्परिम्।- 
विचार एकवाक्थलक्षणमगतमित्याशङ्कय नात्र ठौकिकवकथपाघारण्यनेकवाक्यल- 
क्षणतुच्यते तु . तावदेकं यजुरित्येकयजुष पतेत्याशयेन सूत्रे व्यशञदृष्य 
यजुष्मरलम् । नतु वाक्शञ्दयज्ःशम्दयोः कथमेकाधैतमिति चेत्। उच्यते-- 
यागप्ताधनलायनुः, यागध्रयोगे वक्तव्धलाचच वाक्थम् । तथाचेकार्थलं बाक्थयः 
शब्दयोः तिद्धं भवति । ततशेदमपि यागप्ताधनत्वेपरथवक्ितमिति मावः । 
वक्तव्यत्व।। त्यनेन यवकं यजुह्तावत्मयागप्तमथ प्रवाक्तन्ध नतु तेदकरेश 

इति प्रयोननमपि सूचितम् । एच तृत्मयोननसूचनायैव पूत यनुःशबदे 



२ द्विण्पट्डः ] गोपीनार्थभकरृतज्योतमनाव्याख्यासमेतम् । ६२५ 

्योक्तवयेऽपि वाक्यशन्दधरयोग इति नाशै सूप्कारप्येति दर्म 1 
एकपरयोजनत्वमत्रे छते मगो वां विमनवित्यादीनां पुरोडाशविमागप्रकारानरूपैक- 
प्रयोननत्वदरेकयनुष्ंस्या्तयाघत्य्थं॑विमगे सति प्ताकाङ्कत्वमिति । तावत्युक्ते 
स्योने ते सदनं करोमीलस्य कत्ल्स्यैकयनुष्रं स्यात्तसिन्प्ीदेति तच्छन्द्नदेन 
मग पराकाक्सषत्वादत एकप्रयोजनत्वमिति । तञ्च पूर्वभागस्य प्तदनकरणप्रकाशन- 
सुत्तरमाग्य प्रतिषठपनक्जञने प्रयोजनमिति नातिप्रङ्गः । अकष्येखत्र सोममिति 
शेषः । अवनतो ूत्ोपरीकितवलयेकषयेल्या्ैः । एीरिति वचनमेष ते बरष्टुम 
इतयादीनामवरिष्टानां वैकसिकलम्यद्य्म् । मन्रैरिति वचनं श्रैषटुम शय 
शोत्तरानुषङ्गलामा्े नागत इत्यत्र पूत्नुषङ्गलामाये च । पूर्वोऽनुपङ एष 
इति पदृद्यात्मकः । उत्तरोऽनुषङ्ः पदप्चकात्मकः । तथाच~्ष् ते गषत्रो 
भाग इति मे सोमाय ब्रूतात्, एप ते चरष्टुमो माग इति मे सतोमाय दूतात् । 
एषते जागतो माग ईति मे सोमाय वरूतात्, छन्दोमान सतान्नायं गच्छेति 
भे तोमाय ब्रूतादित्येवं मन्राणां पाठो मवति । बौषायनोऽप्येवमाह . करप 
स्र, एष ते शष्टुमो जागो माग हृति मे सोमाय व्रतादित्येक एव वा मचः । 
अनुषद्घवचनामावात् । नच गायत्रं छन्दरोऽनुपरनायघ्ष्येतैकञिः प्रदक्षिणं यथापुलमत 
ऊर्वं मन्धतीलयत्राुषङ्कवचनामविऽपि यथाऽनुपङ्गलदवदशराप्यसििति वाच्यम् ॥ 
एत्य द्टान्तस्य विपमतमेनातगतत्वात् । तथाहि मन्ये शेष्टुममिलत्राुपङ्गं विना 
मच्रनहुतवापरमेन बहुवचनस्याततगतत्वपत्या तस्िद्धः । प्रकृते वेष्टुम इत्यत्रानुषङगं 
विनाऽपि बहूषचनं गतमेव । भस्िन्कस्पे प्रतिमच्ं विच्छेदाय मच्रगहणे द्रष्यम्। 
अभिमन्नणस्य बाहयकरियत्वामावात्। अविच्छेदेन मच्राणां पे5प्यमिमन्नगे विरोषो 
न कोऽपीलविच्छेदेनपरि मन्राणां पाठः स्यात्तं निवारितुं मचम्रहणं युक्तमवात्र । 
एतन्मचरतनलवं दैप बोधायनोऽप्याह् । 

देव सूर्यं सोमं क्रेष्यामस्तं ते परवरूमसतं 
स्व॑ विन्रेभ्यो देवेभ्य ऋतून्करसय 
दक्षिणाः कट्पय यथर्तु यथादेवतमिति 
सदिरण्येन पाणिनाऽऽदिलमूपतिष्टते । 

ू्ववद्यास्पेयम् । 

सोमविक्रयिणे राजानं भदाय तं पृच्छति 
सोमविक्रयिन्क्रययस्ते सोमा ३ इति । 

उपनद्धमेनै राजानं सोमविक्रयिणे दा तं सोमविकपिणै शृच्छति सोममिकियिन् 
कयम सोमा २ इति । उपेत्याय शच्छतीति बौषायनः। हे सोमविकरिे तवाथ 



६३६ सत्यापाढविरचितं श्रोतखन्ं- = [ ऽप ~ 

सोमः क्ररयो पिरेतव्य एवायमिति नि्येन प्रत्तारितोऽष्यािनदेशे किमिति प्रभ. 

यस्याः | अरे पतिः । अदधरम्युय चोदूहतीति बोधायनः । 
क्रय्य इति स ्रल्ाह् । 

स्त सोमविक्रयी कय्य इति भ्रतिवूयात् । 

दशभिः क्रीणाति । 
दुशमिरिलभ्र व्यक्तिमिरियेव रेपो नतु द्मे रति । गोधेनुदवषमानडमििभुन " 

गुवां सकषतेऽपि गोतवावच्छिजनपदरिस्मेकतेन दशभिः क्रीणतीतिदशतर्यातुपपततः । 

नच गोत्वदधेनुखतदवत्सलपिमलानङत्वमियुनगोलनातिरपरमेदमादाय द्भ्य 

इति वाच्यम् । गोत्वादिना सकण. धनुलादीनां नातित्विमवात् । प्त गाव इति 

गोनातीयतववतष पूजङृतछृतनिरेशातुपपतेश्च । एतानीतिवकषयमाणपूच्यपदानन्तरं 

कयगानीति प्रं देयम् । तावतैव दशंपालामो मविष्यतीति चेत् । न म॒चिष्यति । 

कुतः । विकर्पस्यामि पेमवात् । अतः पुचयतिद्धययमिदंसूत्रमावद्पकमेव । ज~ 

मर्थ उक्तो द्वादशाध्याये चतु पदि--कयणेषु तु विकरः स्यदेकापतवात् । समच ~ 

यो बाप्रेगिदरव्य्मवायदिति पूवाम्या भेमिनिना । पूर्षु करयते मो 

लतानि कथणानि दरभ्याणि तेषु क्रयणेषु । तुशो यानमानमन्रनपषमुचवद् अ 

समुच्चयो न मवति, कतु मिक इति वेचण्ययोतनाय । एकार्थलादानति- 

रूपकरथकयाद्विकल्मः स्यादिति । यदपि तततद्र्यपतवनक्यादानतििलकगेव नायत 

इति द्वारकार्यमेदा् विकदपतेमवस्तथाऽप्यानतिततामानक्दद्ारकायप्येकमिति 
मावः । ईति पूर्सूत्रा्ैः । दरन्प्मवायादशमिः क्रौणातीतिवचनपरतिपादितादिति 

शेषः। अन्वत्सष्टम् । [ इति ] उत्तप्त । 
ता व्यक्तीराह-- 

सप्त गावो हिरण्यं वासोऽना च त्रीण्येतानि । 
सघष गोषु एक भायो गोपदाये उपक तोम॑कथणी समङ्गा बन्धुमतीलयादिर- 

सणहकसितः। द्वितीयो पेनरपः । येु्ममूता । तृतीयो भेुवतपरूपः । चतर 

ऋषमह्पः । पचमः शकटवहिवरवदरूपः । षष्ठौ िधुतगोरूपौ । एताः सष 

गावः । एतानि हिरण्यवातोजातमकानि ब्रौणि द्रयाणि चै दृश व्यक्तय इत्यः । 

चकारः परस्रमुचयारथः । चीणीतिवचनं प्तगवां कथपरदेशे पदैव संतिधापनमिने" 

तेषां अयाणामपि सहेव सनिषापनं करव्मितिज्ञपनारमम् । नीणीसेताकौव तिद्ध एता- 

नीतिवचनं हिरण्यवासोजानां नातयोऽपि कदानित्परुपरपािका नतु व्यक्तय ए्ेति 

नियम इतिजञापनाधम् । तेन पोडशमापातक्र्णरूपरिरण्यद्वये अपमितोऽप्यथिकं 

वाऽपि शक्बनुरेण देयम् । एत वेदवे ्यममिकतं वाऽपि तथाऽन्ये च्यम 



| 
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धिकं वाऽपरि । मन्रासतु न परकृतावूह इतिनिपेधादकवचनान्ता एव वक्तव्याः: पली९ 
संनहयेतिवत् । तथोत्तरस्य तत।विति उहनिपेधकातपूतराद्विकृतावमि । एकवचनं नालय- 
मिप्रायप्रतया समर्थनीयम् | द्र्य्रय्य भदान हिरण्यमना वप्त इयेवं कमेण 
विधास्यति । ततकरमेभवा् निदेशे करनय वोनिदैशाननतरमनानिदैशो व्युत्कमेण यः 
इतः प ज्ञप्ति दरव्यत्रयप्रदानकरमवरिषयेऽयमपि पते करमोऽ्तीति । 

दश गावो भवन्त्येतानि ब्रीणीटयेकेषामू् 1 
दश गावः, नीण्येतानि एव मित्वा योदश व्यक्तय इवः । जछिन्पके चतस्रो 
गाः(गावो) येनुसतद्् ऋषमोऽनह्न्मयुनौ गावौ । एता दश्च गामो दिरण्यं वप्रोऽना 
चलेतानि व्नीणि दरम्याणि जेलेवं त्रयेद्रेलेकेषामाचार्याणां मतम् | मर्थं च पक्षः 
शालाम्तरीयः । अथशब्द दशगोव्यक्तप्रदानानन्तरमेव वा दिरण्यवापोनानां प्रदाः 
नमिति पातिकं कमान्तरं परददैयितुम् । एतेनेदमपि ज्ञायते केषानिन्मते दशानां गवां 
भ्रदानातूर्वभपि पता तरयाणां दानम्तीति । 

अपरि वा षतुभिरेष। 
अनाउ्यघ्य दशब्यक््यमवि चतुरेव द्रव्यैः क्रयः । 
तान्याह ~ 

गवा चैत तरिभिः । 

एतौरनन्तरोकैरदिरण्यवासोनातमकवयैः । गवा चेलत्र चकारो मतान्तरपमुचचयार्ः। 
एवं च चतस्रो गावो हिरण्यं वाप्तोऽना वेति परतमिपि पे क्रथः पष्यति । पषा 
प्ागां शक्ताशक्तपरतेन व्यवस्था | 

गवैकविश्यािदक्षिणस्य । 
नियमाधैमिदं सूत्र् । एक्तिदततिणल्यैकय। गव कर् इरः । एतै त्रिभिरि- 
त्येतस्य नातुवृ्तिः । यचेत्च तरिभिरित्येतस्याुद्ततिरिष्टा स्या्तौकर्विशतिदक्िणस्य 

चेदेवं त्रयात् । यते नैवमुक्तवानतो नातुवत्तः । अन्ये दिरण्यप्त्यादानं लुप्यते ॥ 
एकाविंशतिदतिणस्य गवेत्युक्या पषिदक्षिणस्याधिकपंस्याऽपौ वगम्यते । तां स्व~ 
माहाऽऽप्तम्बः--तिदभिः पष्टिक्षिणप्येति । अपरिमितदक्षिणापत्ते व्ििषमाह् घ 
एव--जपरिनिताभिरपरिमितदक्िणष्येति । 

तिभ्वाता सहततृक्षिणस्य । 
स्पष्टम् । स्वदक्षे करौ चतुरिशत्या कथः । तथाचाऽऽपलम्बः ब् 

शत्या सदत दते वेति । 
८१ 
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ता व्यक्तीराह-- 
सपतवि्वातिगौवो हिरण्यं बासोऽना च व्रीण्येतानि । 

एकविशतिर्गीबः । यत्दवतत ऋपमोऽनदूान्युनौ गावौ । एवे सरवि्तिगौवः । 

हिरण्यं वापोऽना चेलेतानि श्ीणिद्रम्थानि। एतत्तव मिकितव तरंशब्चकतयो मवनती- 

त्यथः । शण्येतानीति प्रयोजने पूर्ैवदत्रपि ज्ञेयम् । 

तिष्वद्वावो भवन्स्ययैतानि अीणी्येकेषाम् । 
पहस्दक्षिणस्ेत्यतराुवते । अपशब्द्योजने पृत् । अन्यसूरववद्यूयेयम् | 

शतेन वाजपेये दाभ्या राजसूये सदवेणाश्वमेषे । 

शतेनेति पूर्वनोपक्रमाच्छतशब्दस्य वचनविपरिणामेन द्ाम्यामिलन्रानुषदनः । तेन 

वम्यां शताम्यामितयो मवति । शतेनवयततपूं व्यक्तीनाभिति योग्यतया शेषे 

द्यः । एवमुत्तरत्रापि । सनशतिगौवो हिरण्यादि च शतं गाव एतानि तरीणि 

चेले पल्य निणपि ज्ञेयम् । 
सोप ते क्रीणामीति कीणाति। 

समै ते कौणामीतिम्रमभिमातिषहमिलयमामुक्तवा वहयमापीपतत्तन्मनरसत्ततक ए 

द्रवे निद प्रयच्छतीत्यधः । 
सोभ महान्ते बहर शोभमानमिति बोक्सै्ेकपरारिशपि । 

सोमं ते क्रौणाभीस्यप्य म्प्य स्थान दमं मचपुकंला वैकं द्रव्यमतुदिशति 

निदि प्रयच्छतीत्यैः | अथवा सोमे महान्तं बह शोममानमिति वोक्तेति, 

यथ्रत एवान्यः । पसे पो ते करणामि सोमं हन्तं बहव शोभमान 
मित्यनयोरवकद्ः । उततरक सधं ते करोणामीत्येतदननतरमेतस्यापि पाठो वैक- 

सिक इति द्रष्टव्यम् । यथा सोमं ते कतीणामयूनन्तं परयखन्तं वीर्यावन्तममिमाति- 

षाह पोप महान्तं बहधै< शोममानपित्येवमुमो मच्रवु्ला वह्यमागेलत्न्ररत- 
तत्कयद्रव्ये निर्दिसय प्रयच्छतीत्यर्थः । 

कठयाते क्रीणानि कृष्या ते कीणानि इफेन 
ते क्रीणानि षदा ते क्रीणानीति गोसी- 
न्पादान्मरूयाय गवा ते क्रीणानीति गाम् । 

कला जद्घाया अपोमागः । कुष्ठा कया अधोमागः | कफः खु । प्रत्द्रः | 

पएभतचैः प्रतिपादमावृततगो लीनादांलत्तदशे खशनम्रपतस्याय नििदेलयपैः । पञचिम- 
पाद्यं दक्षिणः पूर्पादेति क्रमः । चतुर्ष य॒ दुत्रवित्छशन्गवा ते करणानीति 
गां निर्दिशतीलर्भः । तस्वालनादा्पसायेति तच्छन्देन गता ते क्रोणानीतिमच्र 
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समभिव्याहाराद्रोपराम्िद्धौ गोरितिमहणमनिल्योऽयमवयवशः कय इिज्ञापना- 
मू । यत्कख्या ते शफेन ते करणानीति पमेतेति कडाशफाम्यामवयवक्रयं निन्दित्वा 
गवा ते क्रीणानीलयेव ब्रूयादितिपतमुदायकरय एव ब्राह्मणे प्रस्तुत; । जवयवक्रयत्तु 
शालान्तरीय उक्तः । बराह्मणे कटाशफयार््हणं दुठ(छठा)पादयोरपक्तणम् । 

भूो बाऽतः सोमो राजाऽैतीति मरोमनिक्रयया संपदः लयाद् । 
मनर वाशर्दरोऽवधारणे। भूयो वाऽत इति याच्जास्पं वाक्यम् । आ क्रय॑पदः 

सोमकिक्री प्रति अध्वसीमिुखो मूत्वाऽऽह । तंपद इति पश्चम्येकवचनम् । भा 
सपद इति वचनादृशभिः करोणातीति प्रे दशम्यां व्यक्तौ नैतत् । व्रयोदशपलच 
त्रयोद्दयाम् । एवमन्यततट्यास्वपि द्रष्टव्यम् । 

भूय एवारईतीलध्वषः । 
परतद्रूयादिति शेषः । 

शुक्रं ते केण करीगामीति दहिरणषम् 
सोमं ते क्रीणामीति मच्रमभिमातिषाहमित्यन्तमुक्तवा शुक्रं ते शक्रेण क्रीणामि 

च्रं मदरेणलममूतेनेति हिरण्ये यच्छतः । केचिलु जस्ेनेत्यमो हिरण्येन 
ते क्रीणामीत्यनुषननिि । 

तपत्स्तनूरसीलयनाम् । 
अभिमातिषाहमिलनते तपतस्तनूरपि प्रनपतगलस्यासे सदलपोपं पुष्यन््ाश्च. 

रमेण पदन कीणामीलजा प्रयच्छति पुना कीणाम्पनया ते क्रीणामीति केविद. 
ानुपनन्ि । परतीचीन्रीवयाऽनया पणत इति बौधायनो प्रैषे | अनाया उपनिग्रहण 
इति सूत्रं बौधायनप्यानुपनिगरृहनेवाां म्र जयेदिति शाठीकिरिति । उपनिभ्रहणे 
सोमविक्रयिणः समीपे स्वकक्षपरदेशेन गतिरोषनारथं तस्या दादर्यन सदिषणिशिष्टं 
धारणम् । उपनिगरहणामवि$पि केव नियमनं तु मवलिव | 

येन्धा ते क्रीणामीति षेुम् । 
अभिमातिषाहमित्यनते वत्सेन ते क्रीणामीच्येतावता मन्रेण पेनुं प्रयच्छति । अमि" 

मातिषाहमिलन्ते वरतेन ते करीणाभोति वत्सम् | यद्यपि वत्सः पूत्रहृता नोक्तल- 
याऽपरि गुणमूतस्यापि तस्याऽऽङषेपाहामः । अन्या षेनोवैतपस्य स्तनषयप्य जोव 
नानुषपत्तेः, दश पेपचन्त इति श्चतिक्िधपपतते, दशभिः क्रीणातीति परत गाव इति 
सेरूयापरिगणनाम्यां विरोघपपत्ते्चति । नन् विहितयेनुपदानानन्तरमन्या येनुरेव दश 
सेरूयातेपत्यर्थं कयप्ताधनत्येन देया तस्या अप्याभिकमेव घवत्पत्वम् । एवं च धेनो 
व्यः भेुपहमविऽपि परर्यासंपतति्दवततेन न मवति गुणमूतवत्पस्य क्रयपाषनतव- 
कट्पनमिक्षयाऽन्यपेन्वा एव करयत्तापनत्वकस्सनाय। युक्तलारिति चेन्न । तथा पतल्यपि 
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स्वाते करीणामीति घेन वरतेन ते क्रीणामीति तस्या एव येनोर्बत्तमिति पूत्ानतरे 
भेनुपरदानाननतरं तद्वतसस्यैव करथक्ताधनवेनेोपात्ततेन सूबन्तरानुरोषेन दशप॑स्याप्तेप- 
त्यथ कयप्ताषनव्ेन वत्सोपादानप्थेव य॒क्ततरत्वात् । तस्मात्पूत्रान्तरानुरोषाद्धनावत् 

एव गोषु परिगणनीयः । दश सप्य्त इतिश्रुतितोऽप्ययमर्थो छम्धते । कथमिति 
चेदुच्यते--यत्कठ्या त इत्यनुवाके नव द्व्पाण्युकत्वा दश पपद्यत इति वेचनान्व. 

दन्येष्वेवाऽऽभके दाम द्व्यमप्यस्तीति ज्ञायते । तच्च धनोनवप्रपूतत्वेन तद्रत्त्य 

जीवनान्यथातुपप्था तस्यैव ब्रहणाहुपस्यितत्वाच धेनुक्रात्मकमेव । मिथुनगे" 
सतर्ैतगोषत्सस्य तु स्तनेधयते मातृप्तहभवनैव दानं न स्वतच्रतयेति । भते येनुवत्सेनेव 

दृशवपपरि्टम्या | 
ऋपभेणते करीणामीत्यृषभे बत्सतरेण साण्डेनलेकेषाम् । 

अभिमातिपाहमियम्त ऋपुमेण ते क्रौणामैत्युषमम् । एकेषामाचार्याणां मत ऋप्- 
स्याने सराण्डन वत्प्तरेण क्रयः । स्तेनपनोप्रतो वत्सो वत्प्तरः । प्ाण्ड इनेन 

अिषठतवं योखते । वत्तोकषा्चेम्यश्च ततुत्व इति ्टरचुप्रययः । अभिमातिषाह" 

भित्यने पाण्डे वत्सतेेण ते क्रोणामीति मरः | 
अनडुहा ते क्रीणामीत्यनद्वाहम् । 

अनङ्वाञ्छाकयवाही वहवः । मभिमातिपरादमिचन्तेऽनडुहा ते क्रणामीलन- 

दूवाहम् | 

मिदुनाभ्यां गोभ्थां कीणामीति भिधुनौ गावौ । 
पौः सीगोश्च मघुनो नहु पेदव खगोद्भयपिति । अम्पथा सत गाव इत्यनेन 

विरोषापत्तेः। मिथुनौ गाव ददातीलतरापयेेव । तराहमणे मिथुनाभ्यां कीणातीचत्रा^ 

प्येवीव् मिथुनशब्दाोऽभिमितलतम्यां युगपत्कोणातीत्य्थैः । जमिमातिषाहमित्वन्त 
भिधुनाम्ां गम्यां ते कीणामीति केनित्पठनित । सैन तच्छब्ददशंनादियाशयः 
एतेषु द्वयेषु मूयो वाऽतो भूय एत्वे । 

बासत्ता ते करीगामीति वासः 
जमिातिषाहभिलन्ते पत्ता ते करीणामीति वापः अव्र न भूयो वातो मू 

एवेति । वातोऽतर परिषानपयीहम् । तोऽयं दशन्यक्तिविभिरिपनोदनादपति वैशे" 

पिकविधौ सवत्रोपतिष्ठे | 
दशाभिः संपादयति भूयस एके सोमक्रयणानामनन्ति ॥ ७ ॥ 

शतवतेस्यातपादनमात्ेताभिरशमिवयकिमिः क्वस्य सोमतिकरयिपरितोषाथ 

मूषो बहुनतोमकवणानन्यानीवमीदप्यशच् तीनि द्यादित्येक आचाया वदनत 

= १ दः प्म्वातेकीः 
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अथव दृशमिर््तिभिरेव मयत विहिवपर्यातोऽधिकान्तोमक्रयणानतरोमविक्रयिषरे- 
तोषं तेपादयतीतयके प्माभनन्तीलर्थः । शतेन वानेय द्वाम्धा९ राजपुये पदलन- 
णाश्वमेष इतर परितोषाय नभिकपतोमक्रयणदानं वरिदितपर्याया एव बहुन तथेव 
प्रितोषतिदधः । सैषा तप्यापरितोष एव चेतरे पहेदतमेति वक्ष्यमाण उपायः एव| 

तन भूयत्त्वनियममाह-- + 
पचदशभिः ऋणाति सप्तदशभिः कीणाति चतुभिद्शस्या द 
कीणाल्यपरिमिताभिः कीणाति कीणामीत्यन्ततो वद्ति। 

पोदशाष्ादशाया्तुरातिकषरयाया अरवामूता मध्यतनाः संख्याः प्रिप॑ष्या- 

यने पृश्दशप्तपदशचतु्िशतिततख्यावाचकैः शब्देः । मध्यतनपेर्यामिः प्रितेदरऽपि 
संस्यादवयान्धतमपस्ययेव दया इति अदृष्टापेोऽयं॑ नियमः । पृशचदशमिरपरितेवे 
प्रतदशमिः परितोषणम् । तदशमिरपरितेषे च तुतिशत्या परितोषणम् । चतुरश 
स्याऽप्यपरितेये प्रमाणतोऽप्यधिकामिख्िचतुरादिमिः परितेषणम् । सरैया परितोष 
भवे वक्ष्यमाण उपाय एव सतोमविकरथिपरितोपा्थं मूयोदनि क्रियमणिऽन्ततोऽन्ते 
पश्चदशप्तदश चतुशत्यपरिमितान्यतमपूयःपदवाच्यपतस्याशब्दोचारणानन्तरं क्रयप्रा- 
धनव्यक्तोनां तृष्णो्रदनिऽपि क्रीणामीति वदतीव्य्थः । यथा वापतप्ता कथे सति 
पञ्चदशभिः कीणामि पतदशभिः कौणामि चतुर्विशत्या कीणामि अपरिमितामिः 
कीणामीति । अपरिमितशब्द उक्तपरमागाधिकप्रमाणवाची | अपरिमितं प्रमाणाय 
इति कात्यायनः । अथवा यानि परितोषाय देयानि द्रभ्याणि मवन्ति तान्युचायान्त 
एव क्रीणानीति सकृच्छन्दमुच्ारयति नहु प्रतद्रव्यमिति । यथा गोदिरण्यानावपोमिः 
करीणामति, यथा वा गोभिरहिरण्येनाजया वापतप्ता च कोणानीति। नच द्वादशरात्रे 
दौक्षितो शति वन्वीतिति्चतिविहितं द्म्ययाचनमरुणया क्रीणाति दिरण्येन कणाती- 
त्यदिशवतिविदितोऽये सोमकतथश्चावि्मानद्म्यपतोमकल्यैव॒तद्वतसतदानैकेयादिति 
वाच्यम् । सपूर्वस्य तदरमविऽतुत््यापच्यैतयोमित्यत्ीकारस्यालम्तावशयकतवात् । 
तथाच पष्ठेऽध्यायेऽष्टमे पदि जेमिनिः-याच्जा कयणमविद्यमाने छोकवत्› नियतं 
वाऽभरव्तत््यादिति । दरमये सोमे चाविद्यमान एव याच्न। याचनं ` यणं क्रय; 
अन्यथा न । एतच सुप्रसिद्धमिति टोकवदित्यनेनोच्यत इति पूर्ूत्रायः। जधैवसात्, 

अपत्य प्रयोजनक्त्वा्नियतमेवेदं द्वयं विच्मानेऽप्युमयघ्येति | 

संपा्य सभ्यते गोरसमे वद्राणीति दरणं मलयादृतते । 
सेपायेत्यनुवादः । प्ररतोषा्ं बहूनां पोमक्रयणानां दनेऽपि परपादनान्पवहितोत्तरं 

दिरण्यप्रतयादानमेव कर्तन्यम् | अनन्तरं परितोषार्थपोमक्रथणदानमिलर्थ॑बोषधितु 
भर्त हिरण्यं सोमविक्रथेणो हसतादादतते । येन हिरण्येन. सोमं करोणीयात्तदभोषहा 



६४२ ˆ सत्याषाटविरवितं श्रौतखं- [ पपतमप्रभे-~ 

पुनराददीत तेन एवाऽऽतमन्धत्त इति व्रा्मणातपरतिशब्दराच । एकया गव कमे 
हिरण्यप्रलादानं टुप्यते । 

असमे ते बन्धुरिति शृ्ापणीस्तुकां यजमानाय भ्रयच्छति । 
उगासुका चिननभरूढा सतक । एतादर्युणौ । सा च शहा तां शछठमूणीसतुकां 

यजमानाय भ्रयच्छति पुरकषितां स्यापयतुम् । यजमानाय प्दमनमदृर्थम् । जयोतिरि- 
लन्तो मन्रप्य । 

तां बितननकाछे दशापवित्रस्य नार्भि करोति । 
तां यनमानाय दत्तां ततमिलुदीचीनदशमुदरातारो वितत्य धारयनतीव्येतस्य काटो 

दशाप्विजवितननकाठः । तसिन्कृे ततो गृहीत्वा दशापतिजिस्य वितनिप्यमाणस्य 
मध्ये नामि घारास्सवणानुकूटामयोटस्वमानां नाठरूषां करोति अध्वरे । अध्वने 
पाठात् । अत्र पाठस्तु परपङ्गप॑गलया | अयवा नामि करोतीलत्रान्तमोवितो णिच् । तेन 
नाभिं कारयतास्यर्थो मवति । तथाच दशापवित्रस्य नाभि कुरु इति प्रषः तिद्ध 
मवति । तप्य यनमाने नामि करोतीति यानप्रानपूते नाभिकरणे यजमानककताया 
वक्षयमाणल्वायनमानं प्रय परेषः 1 अपवा त्य यनमानो नामि करोतीतयतरैवन्तमी- 
वितो णिच् तथाच पूवष; तिद्ध मवति । पत च्यु प्रति यनमानेन देय 
इति ज्ञेयम् । पवित्रप्रमाणं दशप्रमाणे च मानवूतर-अरलिमावर पवित्रे प्रदेशमात्री 
दशेति । 

शृङ्धानामाविकोर्णानाममोते द्र द शापिग्रे मवतोऽदशाकमन्यतरत् । 
शष्ठानां उहवणीनां जीवोगौनामिति कालायनः | जविक्ेगीनामविेनन्विनीना* 

मूणीनाममेति अमा सहेते पूपरेण प्रत द्वे । दशाऽचरलबुके पवित्रे दशापि 
भवतः सोमरपपवनप्ताधनत्वातपविनरतेतयोः पहायैकेनामाशगदेनेदं ग्पतोऽध्वयुभरति- 
ह्यनोः सहत्वत्रेति । तेनैकमध्वधणः परोत्क ्रतिभर्थत्रेति । अथवाऽमाशनदो 
दशापरिियोः प्तमतवाथैः । दवि्ररणमुमे पोते कतं दशापवित्रमेवमेव द्वितीयमेवं दवे 
मवत । इति बोधयितुम् । तयोः ्रोतयोदयोैधऽदशाकं दशारदितमन्यतदेक 
वत्ययः । एतेन प्रोतये्य्दोम्ये द्वितीये सद शमिलभदषगतं मवति । एवे 
भोमयेदिशायक्तपवित्रतवमि संगतं मति । 

उदकेन करेदभित्वा कृष्णापूर्णास्ुकामि- 
दुम सर्पाणां दन्दशूकानां आवा 
उपग्रथ्नामीत्युपगरथ्य सोमविक्रयिणि त्तम 

१स.ग. वोम । ल.ग. "योम॑ः। 



२ द्विनपण्डः ] मोपीनाथमटृकूतज्योत्त्ाव्याख्यासमेतम् । ६४३ 

इति तया सोमयिक्रयिण९ रराटे विध्यति । 
, छष्णोमूणीसतुकामु दकेन हेदयितवेलन्वयः । उपूम्रयन गोडिकाकरणम् । तया 

गोछिकारूपया ररे रखपोः प्रावण्ीछलार इत्यर्थः । विष्यति प्रहरति । तयेतिषच> 
नामाव ऊर्गासतुकाया उपग्रयनमातं वेवसतु अन्येन चेन केनविदनुर््यितये्णस्तुकया 

वा स्यत् मा भृदियेतदयम् । ५ 
स्वना असि स्वभूरस्यस्मै कर्मगे जात ऋतेन ता 
शृहाम्युतेन नः पाहीति सोमविक्रयिणो राजानमपादृतते । 

सोमविकरियिणः सकाशद्रानानमपायतते गृहातील्यः । भपेत्युपगो यथ] हस्ताभ्या 

न पतति तथा दानं कृतैम्यमिल्ययं ्ोतयति । अथवाऽ वापा बन्धनं चोतयितुम् ॥ 

यदि इृच््ययेतापैव इरेत । व 
यदि तु पोपविक्रयी पुनहिप्तया ९ इच्छेत दुःखायेत तदा बाद्पहरतैवे+ 

लैः । उपैव हरेति पठ ज्टितीतयर्य उप्युपपरमः। 
इनद्रसयोरमाविश दक्षिणभिति यजमानस्योरौ राजानमासादयति । 

डौ दक्षिणे मचलिङ्गत् । 
नीब यहवीते । 

अन्तर्मवितोऽत्र गित् व्यत्ययो बहृरगिति पूत्रस्ेन पुतिङुपग्रहत्यनेन च्छान्दपष+ 
मातल्मनेपदम् । उपदशा ऽऽलमनेपदं यते । निग्राहयतीमेति तदः । निमरहण“ 
माद्ेषणम् । आ(पादयती्यतस्ासून्वयः । तेनाघ्वेरेिम् ॥ 

अध्वर्थव[ शक्तवा इति यजमानः पृच्छयाशका- 
मेतयध्वथुः कथमाशकतेति विष्णु^ स्तोमपरत्स्हि 
वहस्पाति छन्दार्सयुस्थाय यनुप वि परववा 
अजिहत सुतरणा अपो अतारिपमिलध्वयुः । 

शक्तमै श्र शक्ताषितयसमादवातोः छलै तवैप्र्यः । अघर्यो भा अत्यन्तं 
शक्तय पर्वतात्सो गृदीलाऽवततुं शक्यं त्वया किमिति यजमानः एच्छति । आश, 
केति टुढो रूपम् ॥ आ। अशकामेति पदच्छेदः । शकृ धतोरिच्छ दुदीति च्छिः | 
पुषदियुतायलितः परसपेष्विति च्छर् । टुक्छङ्लचछवड्रातत इष्यदागमः। अते} 
दीघो यजोति दीः ज! अशकपेत्याकाराकारयोरेकदिशः पवर्भदीर्ः । आ मल- 
न्तमशकभ रक्ताः सेति तदर्थः । आशकमिलघ्वुः भलाह । कथम।शक्वेति डले 
मध्यमपुरुपवहुवचनम् । तप्यस्यमिषामिति थविभक्तेलकारः पूना्थं बहुवचनम् । अत्र 
यपि कर्वनि्शो नालति तथाऽपि सेदशपतितलाचनमानस्यैव प्रशवकत्व कं केन 
प्रकरेण शक्ताः स्येति । एतदुततराैकं मन्रमाह--विष्णुमिति 4. स्तोम जनपतमु्।य+ 

त ३८.जः तम. म. येते । 



६४४ सत्यापांविरेचितं शरौतचूलं-  [ “पतमपरभे-- 

रूपं विष्णुमरत्साहि वयं तेपादितवन्तः कल्पितवन्त इति यावत् । बृहस्पतिं इन्दा <“ 

सोल्युमयत्रपि सतोममरत्छदीलनेेति । व्यापनशील विष्णुः पम्यपरदतेनास्माकम् = 
नुकूलः । बृहस्पतिदधिपरदावृलेनासकमनुङूढः । छनदरंति च्छादकलेनाप्माकमनुकरू- 
खानि । एतेष्नुक्ेषु तु शक्तस किमार्य मो. यजमाना अस्नसपरेशाश्श्रिति 
उत्थाय यक्षि पता यज्या यजुरूपेम्यः पकतम्धो युं वयनिहत गच्छत । ठका. 
रव्यत्ययः कर््यः । तेन परा्नूपो दिङर्योऽत्र मवति गच्छतेति । पर्वेषु यजनपस्वं 
विप्रकगिखतताम्ात् । यथा यजुः पादातनद्धलाद्िभकीभलं तथा पकरतषु दुविगाह्ञ- 
मूमिकलवाद्िरकीणैतवम् । एवं च यनूहपतं पतु केनापि ताददमेनोपपनं मति ॥ 
परवता इति पन्थे भयमा । दुप्तरणाः सतीरप्यपः सुतरणाः सुषु तप॑ योगा अता- 
रिपम्तीणोऽप्तील्ः । अयवाऽतारिषमित्यस्य लकरम्यययं कृता तरिष्यागीप्येव- 
मर्थः कायोऽथीनुतेषात् । विष्णुर स्तोममित्यधधुः प्रत्याह । एतान्यदशर्थाति प्रन 
प्रतिवचनानि । पर्वता अनितेति चिङ्गासैते क्रथ एतनि । एतेन गिरौ क्षोऽनु- 
ज्ञातो मवति। 

स्वानभ्राजेति सोमक्रयणाननुदिशति । 
खानधानादयः सत्त गन्धवौ्तनुदिश्य सेोमक्रयणान्तोमक्रयपराषनीमूतान्पदा- 

याननुदिशति पंकद्पयतीतय्ः । अत्र ्ा्मणम् --खाननित्यिते वा अगुभिछेके 
पोममरकषनोम्योऽपिपतोममाहरम्यदेतेम्यः सोमक्रपणा्नतुदिशेदक्त तोऽप्य सोमः स्या 
नादतेऽमपूनछके सोम स्तेयुदेतेम्यः पोमक्रपणाननूदिशति कीतोऽप्य सोमो 
मवत्येेऽस्यामुष्ंोके सोम५ रकषन्तीति । दमनिलन्तो मचः । तदेकय। कयेऽप्येषा 
वः पोमक्रयणी त्ता रतध्वमितयूहेनति कश्चित् । वस्तुतः प्रृतावूरनिपेषासूना्थं 
बहुवचनं ममिप्यति । 

रद्रस्त्वाऽऽवकैयलिति सोमकरपणीमा्लान्यया 
गवा निष्क्रीय यजमानस्य गोष्वपिसूनति । 

आवौने परदक्िण्वं परिमाषतिद्धम् । सोमक्रयणी गामावृय पराङ्मुलीं कृत्वाऽ- 
न्यया सोमक्तयणोग्यतिरिक्तया गवा निष्क्रीय तां गां तोमक्किपिणे दा यनमा 
नस्य या गावसताघु गोषु तां सोमक्तधणामपिचनति मेढयतीलरषः । 

पृषता वरतरकाण्डेन सोमदिक्रयिणमपक्षापं नाशयति । 
परषता विगुपता वरत्राकाण्डन चर्ममयरञ्नकाण्ेनापलम परते नाशयति गमयति ॥ 

लो्न्ति ठकुदै्मतीलेकेषाम् ॥ ८ ॥ 
इति हिरण्यकेशिसूे सप्तमपरभने द्वितीयः. पटलः॥ 

~ 



३ तटः ] गोपीनाथमदक्रतज्योत्प्राव्याख्यासमेतम् द्य 

रोष्टतिण्डैः। रकुः काष्टलण्डः । लेमैनि लोर तस्मद शदरघ्तनि गम- 
यन्ति तस्मादपि देशाै्नति गमयन्ती्यकेषामाचायागां मतमिलय्ः । अनयैव 
रीय क्रियापदद्वयं सार्थकं मवति । अत्राऽऽपस्तम्बः-यदि सोमविकरथी प्रतिविवदेत 
शषौनं बरतरकाण्डेनपकषामे नाशयेयुदुडेननतीत्येकेषां निलवरेके वध प्तमामन~ 
न्तीति.। नित्यवत् › अविवदमानप्यापीत्य्ैः । वधः प्रहारः । प्र च शरोरापीडनानुु 
णयेन । पैत्र ठोष्टमिलेक पाठो युक्तः । गोटपरितावित्ुणादिपूत्रे कान्ताया एव 
निपातनाल्सिद्धलवत् । तस्ये दिशो टोष्टमदरदितिश्ुतौ स्प्ट एव क्तान्तः पाठः । तेन 
होष्ठमित्यपपाठ एवेति ज्ञेयम् । 

इति ्रीमदोकोपादाश्टोमयाजिसाह्भियक्तवानपेययानि परतो 
याजिद्िपाहस्नापनियक्त पौण्डरीक पानिगगेशदीकषिततनूजगोपीना 

दीकषितविरचितायां श्ीद्धगवरसत्याषादहिरण्वकेि- 
सूत्रा्बुभिगतनिगूढार्थरतनारा मकृतिदरज्नप॑ता- 

पशाप्रकायां ज्योत्सञाख्यायां इतौ सप्तप- 
भक्ष्य द्वितीयः पटलः ॥२॥ 

अथ तृप्तमप्ने वृतीयः पटलः 1 

अदिलाः सदोऽपीति शकटस्य नीडे कृष्णाजिनं 
माचीनग्रीवत्तरलो माऽऽस्तृणाति मत्त < राजान 
मादित्याः सद् आसीदेति तस्मन्नासाद्यति ! 

ड रज्ञ उपशनेशः । प्र्तवचनं स्तरणोततरकाठं प्रदनमुत्यानममने ठु पूष. 
्यावनारथम् | यनमनिन दत्तमेव गृरीतवाऽऽपतदयति नु यनमानत्छयंमेव 

गृहोलाऽऽप्ादयतीलेतदये वा । तसिननासृते छष्णानिने । 
अस्तश्नादघ्ामित्यासन्रमभिमत्रयते । 

जततनं रानानम् । त्रतानीलयन्तो म्रः | 
आताद्यतीलेकेषाम् । 

वर्ण्यचरीऽऽप्ताद्यतीतिश्तेः । जलप्नदूयामिलनेन मननेणाऽऽतादनेव कव्य 
भित्येक आचाय बदनतातयधैः । एतन्भतेऽ्िलाः षद आतदेत्ययं मच्रः कृष्णानि- 
नासतरणकरणीपूतप्यारित्याः परोऽपीलेतसै¶ सेपरूत इति द्रटनयम् । 

वनेषु व्यन्तरिक्षं ततानेति वासपता पर्वानद्यति । 
वापतताऽन्येन महता परथानह्यति .परि परि अ! अत्यन्तं केष्टयतीलर्मः । प्राच 

पथिषु सोपस्योलते्रीकेटिवलपरल । भर्ोऽम्यनेन वातत वे्नेन ब्रात 
0. 



ष्४्द् सत्यापाहविरचितं श्ौतसतरं- [ ऽप्मपरभे-~ 

इव भवति । वाणो वा अद्रयलतेषु वा एष सोभ दपातीलर्थवादादयमर्थो म्यते | 
शकटमिति शेषः । उपरथतत्वात् । अदरावित्यन्तो मच्रः | 

उडु लयं जातवेदसमिति कृष्णाजिनेनोर्वग्रीनिण 
वदिरटोज्नाऽपिदभाति तरणिभिष्वदशत इति वा । 

अगिदधातीदयतर द्वारमिति शेषः । सूथैमित्यन्तो मन्न: । तणिक्षि्दरशेत इतिवा | 
तरणििशवदश्ैत इति वैकश्पको मरो रोचनमित्यन्तः । 

उक्ते धूर्पाहावित्नट्वाहावुपासजति । 
उचावेतमिति मन्रेणान्वाहौ शकटपतमीपं प्रेरयति । ब्रह्मचोदनाविलन्तो मचः । 

सक्देव मो द्विवचनटिङ्गद्विमवाच्च । 
भूरसीति धुरावमिगरशति । 

द्ोधरोराततिर्मन्रस्य । 
वारुणमसीति शकटमुत्विदति । 

उत्तिदनमुयमनम् | 

मागीपमवस्याप्य वरुणस्यो्तश्नातिवत्युपस्तक्नोति । 
अवस्यापय धृत्वा । उपपलम्मनं कष्ठिऽवस्यापनम् | वरुणस्य ककम्मनमतोति स्शलो~ 

चेन विकल्पते । 
दक्षिणमनङ्ूां युनक्ति 1 

पामान्यत्रातित्तेयम् | 

वारुणमसीति योक्त्रं परिकर्षति । 
शम्याज्द्िपोधोकनं बलोवदनन्धनरच्युं परिकपैति । 

वरुणस्य स्कम्भनिरसीति दाम्पामवगरहति । 
अवगृहनमभिहितयोक्त्रपारो युगच्छिेऽवधानं तद्ितीयश्यप्याकौति । वरणस्य 

स्कम्भपतनैनमपीति खश।सेक्तेनाये विकररते । 
भत्यस्तो वरुणस्य पाश इति योक्त्रपाशं प्रयस्यति । 

शम्यायां प्रत्यस्यति -छेषयति । 
वीव चाभिनिदधाति । 

वहीवदमप्यनेनैव मचे शृक्घयोरमिधान्था बघ्नाति | 
एवभुत्तरभनद्वाह युनक्ति । 

योक्रपरर्मगशम्यावगूहनयोक्रपाशमत्यपनशुङ्गवन्धतैः । 

हरिणी शासे विधरदन्तरेषा९ सत्रह्मण्य 
उपसपैति पटाशशासे शमीसासे वा । 

शकटस्य दक्षिणोत्तर ईपद्वयै ततर यां काचिदषामन्तरा यस्याः कस्याभिदीषाया 
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अन्तःदेशे पादौ संस्याप्य शासे धारयहुप राकटगमनालुगण्येन सति गच्छती- 

लभः । अथवेषामन्तरा यस्याः कस्यश्िदीपाया अन्तराऽन्तरा यः परदेशस्तं भरति 

शाति बिभदरच्छतीति । शकटवाहनं तु रोकभ्रतिदधमेवेति । हरिणी इरति दरिद्र 1 

हरिणी स्यान्णी देमपरतिमा हरिता च येतिकोशत् । एतावता कोमवं तिद्ध 

मवति । प्रयमयोः पूर्वसवर्णो त वाधित्वा नादिचीतिपूर्यनकारस्य दीर्वाजति 

वेतिमू््यनकरिणानदृतौ पलां ू्तवणेनिपेषे प्रात वा छन्दपीलनेन विकलेन 

पू्॑षवदीै एव पुनः स्पापयते । तथा च हरिणी इति रूम युक्ततरं मवति । 
हरिणी इति द्विवचनम् । इदं च शालाविशेषणम् | हरिणीपदोत्तरं यच्छालापदं 

तदरेबटीवद््ययेन पडाशशालाधामीशालातिरिक्तयक्ञृकतशालापरम् । अन्तस्य 

शाखापदस्यानन्वयापतेः । गम्वेवे पटाशशाल।शमशासयोगरहणे व्यर्थम् | एकेनैव 

सामान्यशालाशब्देन तयोरलामादिति चेन्न । तयोपरुयत्योतनार्थ्ेन सरमक्यात् । 

ईषामिलत्रानतरान्तरेण युक्त इति द्वितीया । 

श्कटमन्वारभ्य सोमाय राज्ञे ऋताय भोद्यमाणायानुत्रदि 
अहन्वा् यच्छ सुब्रह्मण्य घुत्रहमण्यामाहयेति सेमेष्पति। 

दत्तिणामोपामन्वारम्येति बोषायनः । अनुव्रहीत्ययं प्रेषो होत्रं भति । अतुवह- 

वयेतादशस्य प्रप्य बाधकं विना सुरुयहोतारंपरतथव दरीनात् । जाश्छयनेन कम 

चोदनायां होतारमियनेन सामान्यतो होतृरव करैलप्रतिपादनाच 1 एवमन्यत्रापि ज्यम् । 

ज्र पैपत्रयेण होतृनहमपुब्रह्म्यानतपेव्यतीलर्थः । तेन भरेषत्रयै यकथगेष वक्त 

वयम् । एवमन्यत्रापि ज्यम् । बूहीतयत वर इत्यस्य सुतो बदिष्श्ोपसीपवहा- 

नामादिरितिषाणिनिपूतात् । अचिच्ेदेनव पाठो बा । पकैतिकरणात् । युदेनाध्वयु- 

रिति परिमाप्याऽध् होतृनहमुत्र्ण्याः । स न्ना परेायोगात् , होत्रह्म" 
सुन्वान परस्परनिरूपितष््वायोगाच्च । पत्रह्ण्यकमै ठाच्यायनदरद्यायणावा- 

इतुः- करते राननि स्ह उततरेण सोगवहने गलाऽनरगेवे शमीशालां पठाशशसां 
वा सपा पाणौ छृत्वाऽवतिषठेता्वयमेषरः परत्राऽऽकाङ्सतुत्रहमण्यायाभरदपीन्धार- 

यञ्ालयापष्द्वावौ दक्षिण पूर्व सुत्रहमण्योमिति निरात्मा वर्तमने पटूहत्वः 

रतीति पुरेण परलीशाणां दिमकते छदिषि शाखामवगूहय तमिवेषामनूत्कम्प यथाय 

स्यादिति । अत्र खसत्राषरुद्धं यत्ततपर्भप्यन्ठयम् । संर्योतिटोम इति सूता" 

शाखप्रत्ययमेके कर्मेति म्यायाचच । स्वपूततपरपूत्रयोधिरोषे छमू्मेाऽऽश्रयेत् । 

स्वशालापरित्यगे दोषश्रवणात् । सूतस्यापि शासलातवं नरणन्यूहशाचे प्रदरितम् । 

चरणाः शालाः सराणि च तेषां व्यूहो विषिच्य कथनं यस्िन्मनये प्त अन्यश्रण्- 

नयूहार्यः । तत्र शासानेदाः प्रद्दितासते तते द्रव्याः । 



दण्ट सत्याषाहाविरचितं श्रौतं [ ऽपततमपरभे-~ 

चरिरक्तायां परच्यवस्य भुवस्पत इति र = 
प्राचचोऽभिपभरयाय भदक्षिणमावतन्त । 

तरिरनूक्तायापित्यन्नोपस्थितत्वा्थमायाक्िरनुवचनम् । अत्त एवावचनं प्रयमाया - 
मिति सष्टमेवापठदापरम्बः । अत्र होतरमाश्वटायनोयमेव यजुपस्यामावात् } प्रयमोत्त- 

मयोलनिरनुवचनं स्त्र याष तरीलैव शखाणि विना . शसतविषयकविमर्विशेषशाख- 

लेन प्रबलत्वात् । प्राञ्च इति आन्त इति बहुवचनादध्वसमयनमानाः । एतेषामेव 

प्हृतकभैततनन्धात् । पुबदाण्यस्य तु च्छन्दोगपूत्ऽतुक्तता्न मन्रः । प्राचः 
्राङ्मुलाः । शकटेन पह पद्धयमभिते गलेलरथैः । जभिशब्दः पाद्यमिति 
इत्यर्थं बोधयति । आवौनेऽपि उत्तरपा्ऽध्वयुरक्षिणपा्च ब्रह्मयजमानाविति । प्रया- 

येलत्रप्रशन्दः शकटागमनठसषकतविशिश्च सूचयति । परदक्तिणशब्दोऽत्ाऽनुगुण्य- 
वानी । अपीच्छकटावनानुगुणम् । न्यथा भ्रक्तिणं ज्ञे कमणि करोतीति परिमा" 
पथेव सिद्धे प्रक्षिणग्रहणयैवय्यौषततः । स्व्यवन्पपीत्यनतो न्नः । अमिप्रयाण- 
स्येव मन्न च्यवेत टिङ्गात् । च्यवनं स्वस्थानाच्नम् । एतस्मादेव टिज्ञच्छ- 

कट्ितरा्ञः संहेवामिभयाणमपि ज्ञायते । तह्ययनमानाध्यूणां मचः । प्राञ्च इति 
वहुवचनेन ब्रहमध्यकतवव्यनमानकर्ततवस्याप्यमिप्रयाणक्रियायां तत्करणीभूतमचतरो* 
चारणे चापि तिद्धिः । सिन्यनमानपरयोगल्तच्छुप्नो अमे यनमानयिषीतयत्र यथा 
तेथाञतेति ब्रटन्यम् । 

अपि पन्धामगस्मदहीरयुत्तरेण राजानं 
पू्वीवतिक्रामतो यजमानोऽध्वर्ुं्च 1 

उत्तरेण राजानं राज्ञ उत्तसोऽदरे । बव्यावृ्यथैुयेग्रदणम् । पूरीँ शक. 
ट्य प्रतीच्यां चानासूर्वौ पमी, जति राजानमतील्य गच्छतः । चकार उमयोः 
सहमावाधैः । उमयोर््नः । वचतित्यन्तस्तस्य । 

मञ्वरुयन्तयपरीनाहवनीये वधिषमादधाति । 

्रवटयन्तीति बहुवचन परिकम्बूतिविनामन्यतपप्ाप्म् । वरिष्ठ स्यविष्ठम् ॥ 
इष्ममिति रोषः । आदषातिादचयीत् । भरजरयन्ति जवारयुक्तान् सूिरिन्यौः 
करोति (कुन्त) । पभ्यावपथ्यपले तावपि प्रजर्यन्ति । आहवनीये स्पक्छं लोकि. 
कमिष्ममाद्धाति परक्षिपतीतय्ः । आहवनीयेऽयं॑ विशेष इतराम्यपेह्षया द्र्टम्यः । 
याकतपधरन्तं रानाऽऽपन्दामास्ञो मवति तावतपथन्तमि र परज्वछितत्वमञ्मीनामू । एतद 
तिनेमे पायनं होतव्यम् । तदूर तु कर्मतुुण्येन । इदं चाधर्यककमासरी- 
क्वा | ध 



३ तृःट्डः ] गोपीनाथमटृक्गतज्योत््ाव्याख्यासमेतम् । ९४२ 

उपक्ट्प्ोऽगीपोषीयः समद्गो वन्धुपान्यथा निरूदपडुवन्धे 
लोहस्तूपरः मश्रुलः स्थूलः पवा ॥ ९॥ कृष्णशेतो लोहि 
तशवेवो बा तेन कर्णगद़ीतेन यजमानो राजानं मतीकञते । 

अ्ोपोमदेवत्थः पशुरपक्ल्तो मधति । उपक्लक्ष इति मूतनिर्देशदितदिव्ता- 
नुषठानारमभासूतभेोपकस्पनं कर्तयमिति सिद्धं मवति । तत्छरूपमाद-- समङ्ग 
इलादिना । समङ्गः पैपूणीज्गः ॥ चनपुमा्पतृषितृभतूतलिपानितपैः | अन्येन 
मातितयादिमन्रवरणत् | यथ। निरूढवबम्ध उपक्छतः प्ुदद्टोऽकरणोऽकाण इत्यादि ~ 
सूत्रेण टकतणा्यु्तानि तपऽदवीपोमीयःपुतील्ैः । एतसादेव सुतराच्छग एवज 
नियतः । जेमिनिनाऽपि पषेऽध्ययिऽषटमे पदे प्शुमोदनायामनियमोऽविशेषादिति 

म्ेणानियमं पैपृत्य च्छो वा मच्रलिङगादिति सूत्रेण च्छाग एव गित इति 

सिदधानितम् । छागो वा मन्नङगादित्यत वशब्दः पू्॑व्ावैकः । सूत्या 
स्पष्ट एव । प्ामान्यस्य विशेष उपहारः काय॑ इति मावः । उक्तश्च स्मृतावयमु. 

पहारः-- 

सामान्यविधिरसवष्टः तयित विशेषतः । 
स्पष्टस्य तु पिधेनैवमुपपहार इष्यते ॥ इति । 

दपपंहारस्तैव यत्र॒ सतमान्यवचनानुषठानाय विदोपिल्ा । भवति चा्ोपोमोयं 
पशुमाढमेतेतिपतामान्यवचनातुष्ठानाय च्छागस्य वपाया मेदप्त तिमन्नवणे पितविशे- 
पृक्षा । नतु विरोषवचनत्वमात्रेण सामान्यवचनपरति पेहारकतवम् । तथात्वे न 

ाहमणं हन्यादितिपतमान्यवचनस्यपि ना्रेये हन्यादिति विशेष्षचननोपतंहापमप्- 
दात् । अतः पूर्वक्तीदयवोपपहारः । प्तामान्धविधिरस्सष्ट इत्यत्रास्पष्टत्वमनुष्ठानाय 

विशषय्षत्वेगेति ज्ञेयम् । अवान्यमपि त्िपमाह--चोह इदारिना । लोहो 
लोदितः । तूपरः शृङ्गरदितः । इमशुकः इमभ्रुणा युक्तः । इमशरुण ईति पठिऽप्ययेमे" 
वारयः | जयं पाठो ब्राह्मणाुगुणः । स्यू मालः । पीवा चिक्षगाङ्गः । छृष्णयेतः 
छृष्णञचतवरणः । ठोदितश्ेतो लोहितश्ेतवभैः । अतूपरोऽप्यापस्तम्बेनानृज्ातः-रोद्तू- 

प्रो भवत्यतूपरः कृम्णतारङ्ञो ले हितपारङतो मति । तेतयभूतेन कथीगृहेतेन कर्मे 
भूतेन पुना पह राज्ञोऽभिमुखं गत्वा तीके । अमि तु मन्यनमारम्य प्रहरणपय 

नम्रतनेव पशुना कर्वयतिरिक्तपदेशे पूतेन वा प्रतीक्षते | यदसमावर्नि मेमित्वा 
अहरत तेनैवास्चय आतिथ्यं क्रियत इति श्रुलया मन्यनपरशति्रहरणान्तप्य कर्मण 

आतिध्यरपरत्वस्यो तलेन तदवपरर एष पतीक्ष्य युक्तत्वात् | अस्ीषोमदेव््य 
पशोर्ोपकसमनाद्रानातिध्या्यलमिना्यातिथ्यलमप्यवद्यं कपयितव्यमेव | अध्व- 
यैवे याजमानविधानमध्तयुतानिध्याम् | 



६५० सत्वापाटविरचितं श्रौतस्ं- [ ण्पम्रभन- 

ओदुम्र्योघन्यर्निपातशीर्षण्यानूच्या नाभि- 
दघरपाद्ा मौञ्निवाना तापध्वयव उब्प्रहन्ति। 

ओटुम्बरी, उदुम्बरदृ्तनिभिता । आन्दौ मश्वविशेषः । तलणमाह--अरलिमा- 
लशीरपण्ाृच्या शीण्ये पिरे(ओने)फठके अनूच्ये प्राच्य । एतनि फटकरानि 
अरालिमात्रानि यस्वा साऽरलिमातरशी्ैण्वतूच्या, नामिद्न। नभिमत्राः पादा 
यस्याः प मैज्लृविवानं यस्याः ता मौज्ञविवाना । मौज्ीभी रञ्नुमिः स्यतेयरथः । 
तमितमूतामाहन्दीम् | मघपवोऽपुपतिम्यतृनूनेतार एत उद्हन्ति । तच्छब्द 

उपकदपनाथः। एतचैतदिवतानुष्ठानारममासूमेव कथम् । अव्ययः प्रतिमस्य 
नेष्टोतत्पघ्व्यैव इति यानमानपूत्रास्मतिस्यात्रादीनामप्यष्ययुलम् । अधवुवयति- 
एकत्य उबृहन्ीति केचित् । 

अप्रेण भागव वारुणमसीति शकटपाकिखिदत्युदगी पमवस्याप्य । 
अग्रेण पायंशं पमैशस्यादूरे । आक्तेदनं ंचिदुयमनम् । 

बरुणस्तवोत्तभ्नाचित्युपस्तभ्नोति । 
गताम् । वरणस्य स्कम्मनमसोत्यनेन विकल्पोऽयं मन्रः | 

दक्षिणमनङूाहं विपु्ति । 
पतामान्यप्रिजञयम् । 

वारुणमसीति योक्त्र परिकप॑ति । 
योक्त्रं परिकर्षति विरनना्थम् | 

वरणस्य स्कम्भसर्जनिरपीति शम्यां महति । 
अृहणमुलाटनम् । वरुणप्य स्कम्भतमैनमीलनेन विकरः । 

विचरतो वरुणस्य पार इति योक्नपाक्षं विचृन्तति । 
विचरन शियिटीकरणम् । 

उन्पुक्तो वरुणस्य पाश इलयभिधानीधुनदु्ति । 
अमिघानी विष्णनन्धनरभ्जुः | 

एवमुत्तरमनदूबाई॑विपुश्वति । 
एवं दलिणानङन्मोचनकसयनेल्ः | अज्र लाख्यायनद्राह्मायणौ गिरोषमाहतुः ~ 

दक्षिणमनइवाहं सुतरहमण्याय दचाटुमाविति शाट्यायन विज्ञायते कर्योगा दिति + 
पामथ्यीयनमानो दानक | उमावरप्यनहूवाहो देयाविति शारयायनकं ब्राह्मणं वज्ञ 
यते करमतेयोगात् । उमाम्पां हि क्म तम् । देतूपदानं करियते कमीयोगाविति ! 
यय येन करम्ेयोगः स तद्रन्य टमत सलभः । 



‰तृ०पटङः ] भोपीनाथमटकृतज्योत्ाव्याख्यासमेतम् ६५१ 

उत्तरानङुःमोचनावपरमाह-- 

अविगुच्योत्तरमातिथ्यायास्तत्रं भकरमयति । 

विमुक्तोऽन्योऽनड्वान्मवत्यविमुक्तोऽन्योऽपाऽऽतिथ्य गृहातीति स्वशालीयः कपः । 

प्रदश्थैतेऽनेन । आतिथ्येति कर्मनाम । किमत्र प्रवृत्तिनिमित्तमिति चेत् । ज्नरातिथ्य 

मि सोमस्याऽऽतिथ्यमतति अतियेरातिथ्यमप्तीति िरवापमनरेषु अग््ादिम्यो देव- 
ताभ्य आतिथ्यत्वेन कीर्तैनेवेति द्रष्टव्यम् । आतिथ्यप्रयोजना वेष्टिरातिध्या तस्या- 
सतश्रमङ्कपमुदायसत प्रकमयति आरमत इत्यः । पकरमयतीयत्र स्वायै णिच् । तत 
यवत्कियते तवयास्यास्याम इत्यस्यात्रानुक्तततसर्व प्रकृतिवदधवलयेव । 

उभौ वा विषुच्य । 
उभौ विमुच्य वाऽऽतिध्यायासतननं भर्तमयतीलन्वयः। अयं शाखन्तरीयः कपः | 

उत्तरमविमुच्य तमपि विषुच्य बाऽऽतिध्थायासतचतपरकरमयतीतिसूबद्वपपिण्डितोऽयैः । 
अगरीनन्वाघयिध्मावदराहरति । 

पौणेमा्ततचननैवत्यट्यापनार्पोऽनुवादः । तेन नान्न करतलं मति । 
सप्तदश सामिषेन्यः । 

स्वम् | 
इष्ुशलाके विधृती । 

इक्षुशलाके इघत्वगालिके । इ्वत्रातिके इति केचित् । काशमूलके इति मीमा 
सकाः । वराक्यो पस्याजामावात्काशमूखपरत्वे प्रमाणामविन टौक्िक एवार्थो प्राह 
इति पूरवमताशयः । आश्वगास्य काशप्रले वाक्रेषो यथा स्प्टोऽप्ति तयेततवी- 
शब्दस्य काशमूहपरतवे नास्ति तथाऽपि अन्नेपणीय इति द्वितीयमतारायः । अत्र 
पठिनदं ज्ञायते-एतयोराहरणादयो बरव बर्हिषारणवदुप्दायर्थ घारणं बर्हिषः 
सतीगैतपले विधलरपि सरदितत्वं च मक्तीति । 

का््पेमयान्यरिीनिध्म उपसंनदयल्याश्ववां मस्तरं षर्दिपि 
इष्मावहिराहरतीत्यक्त तत्रेमे का््मवैमयाजध्ीपर्णीवृतनिभितान्परिषीनुपतंनष्यति । 

मूतभाम्ुपयोगं हि द्र्य संकारमंतीतिनयायेन मब्युपयोगिनां परिवीनामपि पेष्का- 
रार्भमिष्मे समरणं मनने कृतोपनहनं कायम् । अनियततृ्त्वै परिषीनां वारधितुं 
क््मयपयानिति । उपशब्द इध्मपमिषामुपैव तेनहनमन्रेति नियपरं॑चोत* 
पितुम् । बिव आश्ववालं काशचमयं प्रस्तरम् । जाचवाखशब्दोऽधघ्य वाराः केशा- 
स्त्भयः भर्त इति डोकमतिद्धितः । यज्ञे पै देवेम्पोऽशवो पूत्वाऽपक्रमत्तोऽपः 
प्राविशत् | 



६५२ सत्याधाढविरचितं भोतच्े- [ ऽपपमपरभन--' 

स वाठषौ गृहीतस्तान्वालानमुक्ला विवेश ह । 
ते वाटाः काशतां प्राप्ताः कार्योऽतः पर्तत तैः ॥ - 

इति वाक्यरोषातु काशास्तमयलतत्र ठोकपतिद्धयपेलया वाकंथेषनोधितोऽ 
णव गृह्येते | तया च काशानमिव अरणं नत्वश्वकेशानाम् । तथाच प्रधमाध्यवि 
चहु दिगयेषु वाकथषादिति सूप्रेणामुप्माह जैमिनिः । सूत्रात् सेदिम" 
विषावधवादरूपद्वाकयंेषा्द्विपयकटपतेति । उत्तरसू्गतकरपनापदातपद्गेणानवयो 
बोध्यः । यदपि मधाव सामन्यरूपेण निश्चया गुल्यः संदेहसतथाऽपि परतौकवता- 
नामन्यतमगज्ञनप्ताषनमित्यव्यस्यितार्थ्रतीतिमादाय गौगद्ेहपरोऽथं शब्द इति, 
स्यार्पातं व्यार्यातृरिः । देवीशर याज्िकमत इलुपतरतवगन्यतरपरः । मीपंपकमते 
करामूल्परः । तेष्वदशैनादविरोषस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात् › शान्त्या वा तनिमित्त- 
स्वादिति न्यायोऽप्यन्न योजयितुं शकयः । आश्ववाढे प्रररमित्येतदनन्तरमुपतैनद्यतीत्य 
षज्यते । तघ्योराहरणमाश््प्रस्तरेण पव । मनापतेवी एतानि पमाणि यदधः 
वाहा देनव तिस्वी यदाश्चवाढः प्रष्रो मवल्षधी तिरशरी प्रजापतेरेव तचः 

सेमरतीति शरुत्योमयारकरूपलप्रतिपादनात् । पूैयुरिष्मानईः  करोतीतिवाक्पोक्तक ~ 
मभिप्रायेण विपरीतोक्तिः । अनुष्ठानकरमसत परकृतिवदेव न तु चोद्कमापक्रप्ावः । 
अत्र काणीयभयत्वरूपपरिषिमत्रविषयकगुगमात्रप्य भर्यान्नानात् । तेन लदिरः 

पादश एव वेषः । दवाविशवदिररव च प्तः । अनूयानततमिदमावात् । वर्त 
वर्ममयमेव । आश्वगालतवघ्य प्रत्तरमात्र एव॒ परिधानात् । यद्वि ्मानरशे 
द्मीः कारश्च पन्ति तरैकमेवामिमीनानं कमम । यदि नानदेशे तदक््तरि- 
क्षमिल्यादीदं देवानामित्यन्तमावते । अच्वाभिमर्चैनस्याऽदृत्तिदशमेत् । प्रस्त" 
रस्यापि बह्ःशब्दामिषेषत्वान काशेष्वप्य निद्त्तिः । आत्मामिमरीनं तु सङ्दे- 
वान्ते । दुर तु दमीणामेन क्रियते । 

नि्पणकाले ष्णं नवकपालं पर्पा हस्तेन निर्पति । 
यतोऽस्तिनिर्वीपे बहम विशेषा वक्ष्यमाणा अतः सावधानतारभं॑निर्वपणक्राह इति 

सचनम् | निपपगकरि निमग्न । कालशब्दस्य स्पानपरं तु बोवानैयि च्छं पत्त 
उपरवाणां काल इति । निर्वपणकाल इयतः प्राकूपरिगदीत इति योग्यम् । पूर्ण 
मा््रयप्रयोमे निपैपणल्यानं बत्रत त्त्रेलपैः । सिद्धे प्यार गियमा्ैः | 
तेन निपू्णक्ट एति साव्धारणे वाकथं भवति । तथाचायमर्थो मवति-पमात्त- 

प्रथमप्रधोगपरियृहीतनिरमपणेह्यान एवायं निर्वाप इति । एतेनान्यातु सर्वषु ~ 
तिप्वनियम इति विरिषटधैज्ञापना्थ वा । न च वेदकरणाद्वकर्ममूजनारथं तदिति 
वाच्यम् । तस्य प्ङृतित एव पदेः । प्रायभीयायां लमूपरखाद्वचनभ्् । अभिहत - 
वभीपरलान्नयो दतः । अलिनततेऽभिरोत्रह्यीपमा इसे, काौः । पतपरयोगका- 



~ 
. चरातिथ्यमपीलेतेः पश्मिक्िषु प्राक्तावनुपजतीति लावै वक्तः 

१तृ०पटछः ] गोपीनाथमदकरृतज्योत््ाव्याख्यासमेतम् । ६५३ 

ेऽिरोत्रहवण्या षह हस्त्य प्रयोगः । प्र च दक्षिणः । एकाङ्गवचने दिं प्रती 
यादनादेश इत्यावलायनवचनात् । हस्तविपये त्वनिदिटस्यरेऽपि दक्षिणस्यैव प्रह- 
णमिदेतादशार्थ्य दीूणमाप्याजुपहौनपूतरे दोुरपानवारस्मविषायके दसिणग्रह- 
जेन ज्ञपितत्वाच । संबिशन्तामिति हस्तस्य पेमशनम् । दक्षाय मानुप्यत्ि । नास्ति 
भ्यम् । दक्षिणहस्ते वाममृश्ोदवपनम् 1 वाबन्ज्निहोत्रहवीकार्यागि तानि हते. 
मैव कतैव्यानि । इदं चाद्निरे्रहवणीप्रयम्न(यपके । 

पत्न्या वा दस्तात् । 
श्षकया्थोः प्त्यात्तयोऽयम् । अस्मिनक्ञे हत एव प्ेमन्राणां जपो मति । 

अन्वारन्धायां बा चचा । 

अन्वारन्धायां पल्यां पयां दुचैव वा निर्वापः । अकतिन्पलेऽसनिहोत्रहवण्यामिव 
भोक्षणीतंछारादि । आयौ पक्षी शालान्तरीयो । मन्यः खशरालागतः । 

अप्रेराफिथ्यमसीलेतैः पञ्चभिच्िषु सात्र जुष्टं चाुषजति । 

विष्णवे लेलयन्ताः पञ्च म्रः पभ: । निर्वपतीति शेषः पचचकृत्वो गृहा 
तीति श्चतवप्ययमरथः प्रतिपादितोऽकति । ततर विशेषः । त्िपुपस्थिततवानोत्तमयोपि- 
स्येक इत्यापस्तम्बपूतराचाऽध्येषु । पातो देव्य सत्या दिदैपताम्याभित्यनों 
मागं निवापमन्ने्यः प न्टशवदं चैेम्य उत्तरमनुपनतीयर्थः । तरिप्वितिवचना- 
इन्त्ययो्ैखरयोः प्रावित्रजुष्टयोरनुषङ्गो नास्तीति गम्ते । यथा देवश्य त्वा प्तवितुः 

प्ेऽधिनो्ाहुभयां पूष्णो दस्ताम्पाममनेरातिप्यमति विष्णवे त्वा जुट नि्ैपामि । 

देवस्य त्वा पतवितुः प्रपिऽध्विनोबद्िम्ां पूष्णो इलताम्या५ पोमप्याऽऽतिथ्थमति 
विष्णवे त्वा जुष्टं निषैपामि । देव्य त्वा पितुः प्रपेऽधिनोवदुम्यां पूष्णो 
हस्ताम्पामतियिरातिथ्यमतति विष्णवे त्वा जुष्टं निषैपामि । अग्नये ता राचघ्तोषदनि 

विष्ण ला निषपामि । दयेनाय त्वा तोते विष्णवे त्वा रवपमौतयेष प्रयोगः । 
पतेरिति वचनं परतिमन्चं नि्वपिदृषयर्म् । पशचमिरितिवचनं पचेते म्रा मवन्ति 
तेः पश्चभिः पश्च निर्वाप मवन्तीत्येतादशार्थ्ोवनार्भम् । चकारः प्तावित्रार्यः कश्च 
न मागे जुषटशब्दभत्येतदरयातुषद्गछामाय । न चेवं जषटमित्य्य जुष्टं निव॑पमीतये 
तावान्य उ्तरमागक्त्परत्वेव नतु जुषटशव्दमातरपरतम् । तथाच निर्वपामीदये 

तस्यापि तरिष्व प्रयोगो नावकि्टेद्वैयो रिति वाच्यम् । जुषटशग्दसयोत्तरमागपरतेऽ- 
ये गुरुूतपावि- 

चनुष्टशब्दोपादानस्य निररथकतवापत्तेः । अते ज्टशब्द्य मागपरत्वं न कंतु 
शब्दपरलमेव वक्तव्यम् । एेनानुक्त् निर्ैपामोयेतस्य समुचयाैषकार इति 

३ 



६५४ सत्याषाढविरचितं श्रौतसू्- [ जपतमप्रभे-~ 

शङ्का निरता । नच भिषु मेषु जषटशब्ानुषङ्गवतसातरि्शगदस्येवानुषङ्गोऽशितिति 
वायम् । तया सतति पावितं जु्टमि्येताशया आनुपू्यां अनुपक्तव्यतयैकपदार्य- 
सेन पदार्थान्तरस्य चामविन नकारैय्यापततेः । न चैवं मन्रादौ पाविन्रशब्दानुषङ्गो 
मनाने लुष्टशब्दानुषङघप्तया च पमुचेतन्यपदाथीन्तरं ठवधं तथा च न पैयथ्यैमिति 
वाच्यम्। सावित्रश्दस्य शब्दमात्रप्रताया याज्ञिकपमरतिद्धकरमणि अलन्तानुपयोगात्। 

एवं च र्रस्परसमृचयाथै एव चकारः । तथाच निपरपामीति सम्रषवल्येव ॥ 
अथवा नुषटशब्दस्य भागपरत्वमवाङ्गोककव्यम् . । अग्ेरतिथ्यमो तैः प्रतिमचर 
देवतादेशनस्य भरत्ा्ायो मवति । पपु पावित जुष्टं चादुषनति । नोत्तमयोरिच्येक 
इत्यापसतम्ू्रेऽपि स्वपतो जुष्टशब्दस्य भागपरत्वमेव प्रतीयते । यच्छन्तामिद्- 

प्यव सवत्र । सजातीयमेव सजातीयस्याने निविशत इति न्थायेन प्राङतानां 
श्याणां समच्रकाणां नि्वापाणां स्यान एतो स्मचरकाः पञ्च निर्वा मवन्ति। 
पातं तृष्णीं तु मिन्तमेव मवति तच पष्ठ भवति । अन्वावापः प्तप इदं देवाना 
मित्यादि । 

विष्ुमेवोत्तरषु निगमेपूपलकषयेत् । 
इत उत्तरेषु निगम्यते देवतापदं येषु ते निगमा मन्त्रा मन्त्रविरेषास्तेषु विष्णुमेव. 

पक्षयेदेवतत्वेन केव विष्णुमेव प्रयोजयेत् । एवकरऽप्रये रायसतोषदतने इथनाय 
सोमथृत इतिचतुध्न्तानां शठानां मन्त्रेषु परपोगो मा मूदिलेतरयम् । वैष्णवं नवक 
पं नि्ैपतीत्येतेन परतरेण तवम्थादववतात्वमातं निरस्यते । 

यत्मागुद्रपनात्तत्छृत्ोच्तरमनद्वाहं वियुति 
तेनैव कल्पेन यदि पुरस्तादविमुक्तो मवति । 

वृद्धाः स्ेतयन्तं कत्वोत्तरमनड्वादं विमुक्ति तेनव कल्पेन पू्वातिदिेमैव 
कलमेन तष्णीयु्तरमनद्वां विशति । यदि पुरस्तादनिषुक्तो मवतीति सूत्ान्तरोक्तः 
कल्पन्यावृत्यथेम् । अन्यत्स्ष्टम् । 

बारुणप्रसीति राज्ञो वासोऽपादतते । 
परयानहनीयमिति शेषः । चित्स्हीति मन्नान्तः 

वरुणोऽसि धृतव्रत इति राजानम् ॥ १०॥ 

अपादत्त इललु कति । एतावानेव मन्त्रः । 
अच्छिन्नपत्रः भरना उपावरोहोशश्रु- 
तीः स्योनः स्योना इ्युपावदरति । 

राजानं शकटदवरेण बहिरानयतील्भैः । 

(3 
^ 

५) 



३तुन्पछः ] गोपीनाथमडकरतज्योतप्ाव्याख्यासमेतम् 1 षव 

अत्राऽऽसन्या उद्धहणमेके सपरामनन्ति 1 
तामध्वयैव उद्हनतीति यदान्या उद््रहणं पष्नोक्तं त्त्र न करनय किलत्रा- 

लिन्काटे कर्शवमत्येक आनायो वदन्ती । 
उवन्तरिक्षमिति गच्छति । 

प्राणेशमिति शेषः । स्वशाखायां दत्वदन्िहीरेव मन््ान्तः । 
याते धामानीति सौम्यी रानानं 
पूर्वेण दररिण मागबध्वों भपादयति। 

सोमे देवता यस्याः सा सौमी तया सम्या । पोमा्चण्टिलान्डीष् । सोमत्यृमि- 

शेषणम् । तृतीयानामिदं पौम्येति । # अततम तैमयुवेति स्यादिति ज्ञेयम् | 

सौम्येति ज्ञान्म् । ज्ञनामवि दक्षिाप्नौ युव इति यङ्प्ायशचि्म् । ऋनेतिव- 

चनप्रयोननमतिच्छन्दषैदन्र यथोक्तं तदवदत्ापि ज्ञेयम् । प्रपादयति पेशयति | 

भ्रवेशनस्य द्वारं विना कदानिदप्यसमेनायोदेव विरोष्यस्य द्वारस्य खमे दवासदणं 

यत्कृत तज्ज्ञापयति अन्योऽपि पदार्थः भ्वेशने पेमावितोऽस्ि परमापदां करमकषणा्थ- 

मावरयकतात् । वातयनरूपः पः | अथच दवियादिसमापीक्षगतुगु्येन महान् ॥ 

त्र रिदं वातायनद्वयम् । तत्र वातायनस्य महेन तेनापि कदाचिल्वेशसेमवा- 

तद्वारणाय दवाखहणम् । एतेना्टौ वातायनान्यपि तथा कव्यानि } ययैकैकसिन्वा- 

तायत द्वौ श्रये! ब चतु(तव)रो बोपविष्टः सन्तः कमेषु शहूरिति । तथानाष 

स्तनानि द्वारपाम्येनाटौ वातायनानि चत्वरि द्वाराणि अतीरोकशब्दवाच्यानि दुभ 

तानि यवा्षाणि प्ोधयतनान्येतद्म परि्रयणं क्यमिति । एवमेऽपि यत यत्र 

द्ारशब्दसतत्रेति ज्ञेयम् । दुषीनिति मन्बन्तः | 

उ्नतरितं बीहीलपरेणाऽऽवनीयै दक्षिणाऽतिदरति । 

दक्षिणा दक्षिणतः, अति अतिकन्यैव हरति नतु अप्रेणाऽऽहवनीयं स्वयं गच्छन्न 

परेणाऽऽहवनीय राजानं हरतीति । 
बरुणस्प्तसदानिरसीति दक्षिणे. 
नाऽऽदवनीयमासन्दीं मतिष्ठापयति । 

यथेतं प्रयेलयभरेणाऽहवनीयमातन्दौ नीला वरणस्यतै्द्निर पीति मन््रेणाऽऽ- 

इवनीयपमीपे दक्षिणत आशं स्थापयति । अन्िनाऽऽपन्दानयनेऽपि यपेतं प्रत्ये" 

वाऽऽपनदी प्रतिष्ठापनीया । पतीतयुपपगौचया न चति तथा स्ापयति । 

# शव तमाम सीम्पृचयेलययिम् । 

१. गरध्तवेमः। 



६५६ सत्ापाठिरापितं भरोतखल्न- [ ७पतमप्रभे-~ 

अदित्याः सदोऽसीति तस्यां कृष्णा- 
जिनं माचीनग्रीवगुत्तरटोमाऽऽस्तृणाति । 

तस्यां परति्ठापितायामाप्न्याम् । 
अत्त राजानमदित्याः सद् आपीदेति तस्मिन्नासाद्यति । 

्र्तवननादन्यसै परदानं सिद्धं तचाऽऽपतन्दीस्यापनासपूवं तेन विना तस्य कर्मश 
कत्वात् । तक्तिन्नस्तृते कृष्णाजिने । 

बरुणस्यर्तसदनमासीदेति वा । 
अनेन मत्रेण वा कृष्णाजिन आपताद्नम् । 

धनेषु ऽन्तरिक्षं ततानेति वाससा परिश्रयति । 
वात्ता महता प्रागारम्य परिश्रयति | प्रादक्षिण्यं परिमाषापिद्धम् | 

वरुणोऽषीति राजानमभिमन्रयते वरूणाय तेति वा । 
स्पष्टम् । 

एवा बन्दख वरुणं वृन्ते नमस्या धीरमपृतस्य 
गोपाम्। स नः शै त्रिवरुथं वि य*सत्पात नो चवा. 
पृथिवी उपस्य इति वारुण्यचौ राजानं परिचरति । 

वारु्येतिवचनमत्र कीत उपनद्धः सोम एव वरुणशब्दवाच्यो नतु वरणदेवताप्र 
इतिुतितिद्धोऽ इति प्रदशथिदुम् । सा च श्ृति्बागो मै कीतः सोम उपनद्ध 
इति । अस्यां शुत वारण इत्ययं तद्धितः साथ दर्पः । वरुणो वा एष यजमानम् 

म्यति यत्करतः सोम उपनद्ध इतिश्यनरानुरोधात् । बारुणीलत्र तस्येदमिति 
सूश्दण् तदनततवान्डोष् । ऋनेतिवचनप्रयोजनमतिच्छन्दप्े्त्र यथोक्तं तद्वत्ाषि 
ज्ञेयम् । परितरति गन्धपुष्पादिभिरपचरः पूनयति नमस्करोति च । 

यत्र क़ चाऽऽपीदेदैतमैवाऽऽसीदैत् । 
यत्नक्त नवमे यादृच्छिके वा राजानं प्रति गमन एतया वरुण्य्ैव गच्छेत् ॥ 

उपविशति ये्रान्मीपे ततैव तत्समीपमूपिशेच । तथा पूत्रा्तर -वारु्य्ा 
राजानं पूनयदेतयैव रानानममिषदुपविशेचेति । भन्न यजमानो राजानं मदुपकेण 

पूनयति । गोमधुपकाहो केदाध्यास्थाचायै ऋलक् शुरो राना बा पयुक्तं इति 
घर्मतत्रेराज्तो मधुपकैपूनाया महितलासोमस्यापि राजलात् । अयति मधुपर्क च 
आहुरिति बौधायनमूत्ाच मधूपपूजा । त्न परतिवचनानां लोपः । अधवयवौ तानि 
वदेत् । तामचर्य्िशा्तीति बौषायनपूतरेऽ्वकर्ैकताया विशते दशनात् । एतस् 
कटौ निषिद्धतवादुस्गं एतेदानीम् । ॥ 



च 

३ वृन्प्डः ] ओोपीनाथमहक्रतज्योत्ाव्याख्यासमेतम् । ६५७ 

अश्रिः राजानं चान्तरेण मा सेचारिषटेति संमेष्यति । 
पतेवत्पव कुन्ति । अशनिमिलयेकवचनदेक एवाञ्गः । त॒ चाऽऽहवनीय एव 

सनिदिततवामूर्यत्वा्ा रानानं चाऽऽहवनीय चान्तरेण कथचन तेचारोदिति बौषाय- 
नोक्ेश्च । एतेन सोमदसिणाम्योरन्तरा गमने दोषो नास्तीति अपीतमूनितं भवति ॥ 
अयं परप आसार्ो्रयशच । तेनाघवुः पं ऋलिनश्वमपाध्वयैवः परिकरमिणोऽनये 
चते स प्रेपोक्तनिपेधपारकाः । परप्रत्यायनायैतदुैपकशरुयं च । रानाऽन्यो 
वा क्षत्रियादिः सोमघ्मौपमागच्छति तेनाप्ययं मन्रो वक्तव्य एव । तत्राऽऽयुषादि 

पृत्वा नैव सोम्मीपे गनतनयम् । जमुमर्ं बौधायनः भ्रेषर्ेेषाऽऽह-मा रानान 
चाऽऽहवनीयं चान्तरेण कथचन चारी पायुपो मा पण्डे मा सच्छत्रो मा 
सोष्णीषो मा साघसाचोऽनुपरादीदिति । अत्र नवेषाका माङ एते कश्चन यःकञनन 

परूपो राजादिः । एनं राजानम् । जायुषं शमलं च । अनये षदे 
भृत्वा हरणं शखै मुकवा क्क्तमितीरितम् । इति । 

अधस्पाययावुपानहौ । 
खदपनभदतीनि कमणि पतिपथे । 

ययेतंप्रलेत् प्ति त्वा वदध वे्तिादीनि कर्माणि प्रतिषयते वर्रद्धमीयार 
दीनि वा । परस्तच्छर पोदनपुरोदाषयाभिमीनयोरु्पनाङ्गलात् । 

गा्ईप्ये नव कपालान्युपदधाति । 
पे प्रा्स्याऽऽहवनीयस्य बाधनाभैमिवम् | तेनाऽऽहवनीयाविश्रयणपनताङ्गीकर्- 

रपि गईैपत्य एवाधिश्वयणमत्रेति द्र्यम् । आतिध्ेटिहदिरयिश्रयणक्ाल अति 
य्थामदन्तरष्यविश्रयेत् । भ्ीनमदन्यापा इति वकष्यमागपशनत् । शरषधलयतमातिध्यं 

षणव नककपाठं तेन पह मदन्तीरपिभपतीतितरौषायनोकतेब । मदनीशबदरोऽा 

तेतामाचे । तेन तापायैमिदमविश्रयणम् । आतिथ्येन सहाभिश्रयणविषानाद्वईषल 

एवापिश्रयणम् । ठोक्किक इति केचित् | केवडानामपामभिध्रणापेमबातपत्रेण पतह 

धिश्रयणम् । तच्च तत्रमं रीतिजं वा । सृन्मये बा। मन्यत्रापि 1 गन्य्तरस्य 

दोहपाकयोपता्ं मैव मवति । सृतौ तन्न गब्यस्थापनत्य निपेात् । 
यज्-होमकाय तया दोहे पके च परिविषे । 

पशचगल्याशने चैव तत्रे गव्य न दुष्यति | 
इति स्छतिवचनं तदौकिकदोहविषय एव तकमा म्यनुज्ञाविषयम् । एवं पाक 

परसििपणयोरपि । होमोऽवर पञचगम्यस्यैव | अथ वाऽत्रापि सेकटनिपयलमेव । पग“ 
ज्यान इलेन पशचगवयद्रहणकताधनोमूतपनवरिषयेप्रतपरतवः क्रियते । 

9 कृ. "यन्त्येत" । २ क, शपः । 



६५८ : सत्छपाढविरवितं भौतयू्नं- ` ` [ प्पमप्र्े-- 

चतुहीतान्याज्यानि यृहाति । 
पशचावत्तिनोऽपमि चटुभृहीतनियमा्थ वचनम् ।. अनूयानरथहणनिवृतेवोदेव 

सिद्धम तदेता । 
चतुह्राऽऽतिथ्यमाघाद यति । 

आतिथ्यं हविः । अदोमार्थलाद््रहोऽघछाहाकरोऽयम् । 
संमारयनूशपि व्याख्याय निर्मन्ध्यस्याऽऽता निैन्ध्येन प्रचरति । 
अञ्नर्नभिरित्यादोनि महे श्रद्धभेलन्तानि पमार तनि व्यास्पाय वाक्य 

शः पठित्वाऽेनीनित्रमपीत्यदिना निगैन्य्यस्याऽऽृता प्रकरेण पदबन्ध उक्तेनघ्राः 
व्निरिति प्रहरणान्तेन नितैनधयेन प्रचरति । 

वेदं निधाय सामिेनीभ्पः संप्रेष्यति । 
बे्परिसलरणनिवृत्यपोऽनुवादः । होतृषदनङुष्यन तु होमैव सवर्य कसमनीयम्। 

अध्वगा केदमह< पदेन वजेगयेतस्मदेतृनैपासू् कपयितम्ध, परं सनुवाद- 
स्वरतादत्र नैव कड्पनीयम् । आश्वटायनीयहू तरे लिदमह९ पदेन वज्ेणलेतस्य 
जपस्यामावद्ध्ुत्तरशरोगिप्मीषदेशे होतयौगते कटपनीयम् । एतच होदरेदीतिशलरा- 
न्तरोक्तमेपह्कारपते साधैकमन्यथा नेति द्रव्म् ॥ 

सर्वमिध्ममादधाति सरवौपभृत५ समानयते । 
अनृथानामावत्तदथपरमत्तदर्चतुगहीताज्ययोरप्यमाव इति भावः । इडान्ततवादे- 

वानूयाजामनि सिदधेऽतुयानामावनोधकद्पदशेकव चनं शला्तरो ्ोऽनृथाननिपे 
सतुखरभोऽृवाद ए नतु विथिप्र इतिनैविनीयन्यायपरदशीनाम् । त च न्यायेऽनन्त- 

सेव् श्रदशेिष्यते । 7 ष 

आज्यभागाभ्यां भरचर्ै विष्णु९ हदिषा यजति ।- 
आउ्यमागवचनमाज्यमागविरेषेप्रलययार्थम् । प्र च मिशेष् आश्वदायनेनोक्तः-- 

अतियिम्त पमिघाऽशचं दुवस्पताऽऽप्यायघ् परेतु त इति । यनुपहौत्रपेऽप्येता- 

वेव । ततराऽऽप्यायलतयुनः पठलु याुषैणमर्मेण वा । वि यतीता वत्येव 
वक्तव्ये हविरहगमाज्यमागाम्ां पचयतिपूमागादवचनविपरिणमिन पिमक्तिविपरिणामेन 
वाञऽ्यमागशब्दस्यानुदततिः स्यात् › तस्यां च पयां पिष्युमाज्यमागं यनतीलैः 

स्पात्, तथा चाऽऽञयमाणं पिम्ुमिह वैष्णवं नवकपालं॑ निवैपतीतिविषिपरातो निरु- 

तेन हविषाऽनन्तरं थाग इति शङ्काकुढंस्पा्त्मा भदिलयेतदयैम् । आञ्यमागविरष 

विधातु विष्णुं यनतीत्यत्तरातुबाद! । 

शुवायाः शेषं करोति । 
दीक्षणीयवद्यास्मेषम् । प्रतरोननं च तद्त् । 

1 



| ~ 

' ३ तु*पव्ः ] गोपीनाथमहङृतज्योतनाव्यास्यासमभेतम् 1 ६५९ 

इडान्ताऽऽत्तिथ्या संतिष्ठते । 
इडपाऽन्तः समातिर्ष्याः सेडान्ता । हृढान्ताऽऽतिध्या मवतीयेतावतैव तिद्ध 

संतिष्ठत इति पुनः पस्यावोषकवननमिडान्तसेऽपि पूर्वोपयुक्तपदा्रिपततिकरीमिरपि 
सेस्यापनेयिदतदरथम् । तेन तमच्मेवात्र भरिपत्िकमंणि । वेदपतिपरतिरमि पनेन । 

भरकरणादिवाऽऽति्यारामे पुनवचन परतिपर्तिकीणामनावदयकतवार्म् | मान 
म॒षीडाङ्गत्वाद्ववति | न च शाखान्तरे नानूयाजान्यनन्तीतिनिपेषानुपपत्या हृत्त 

मुपि कल्ये, तथा च विकल्प इडान्तल्येति वच्यम् । शंखिडान्तते विकर्षः 

स्यात्पेष पल्यनूयानपतिपेषोऽनथैकः स्यात् , नित्यानुवादो वा कर्मणः स्यादशबद्" 
त्वादिति दशमाध्यायपषषटपादान्तगंतनेमिन्युकन्पायविरोधापततेः । तसमाननिषेधोऽनुषाद- 

म्रम् । पूपरज्ञातोऽयं न्यायः । प्रायणीयायां वास्यति एते पूते । नतु प्रकटे 

ङ्डे अनुजौ पुरलादेकों पशचाद्न्यां तत्ो्तरेडपा तद्न्तताविषिः 1 एवं च 

शाखान्तरीयोऽनूाजनिपेषोऽप्यर्थवान् | अत्यपाऽनुवादमातरलापत्तेः । अतोऽनूयान" 

वरुनं सक कायैमिति चेच । प्रयोग परमसवैवेडान्तते निमित्ते विधाना 

सू्ामपीडायां हतायां निमित्तस्य सनातनेन तजनोपरमस्यः युक्तत्वात् ॥ 

अनृयानपरतिषस्तु निखटुबादसेनाैवादमा्मौचित्येगेडन्तत्ुत्यथ न विरुध्यते । 

तथा च दशमध्याये षठ पदे जैमिनिः-पतिपेचाद्भेवलाचत्तस्य परस्तामतिपेवः 

स्यात्, परति पप्रय बचनादतिकभः स्यादिति । प्रायणीयायां व्ययति एते मपरे । 

धरुवाशेषादाप्तये त्वा गृहामीति कश्से चमसे वा 
तानूनंप्न र समवधति चलुरवतते पावत बा । 

अच लौकिक एव चमत! न प्रणीतार्थचमपतः । तस्येष्ैत्ात् । तानूनप्तग्रहणस्य 

चाप्राकृतकायैलात् | अहोमाभैत्वादयं चमति वारणवृक्षनः । तत्छरूप वक्षो 

मचमपवत् | नुहोमीतिचिङगदेतस्यापि होभायैतमिति यथुच्यते तदा वैकड्कत एवा- 

यम् । जब्णस्यापि अदनरूपतेन ततप्रषनत्वाचमतशब्दपौ वाधितो न _ मवति । 

अवदराणप्यादनरूपत्वमवपरेथमेव तेव प्रात. नेवाभ्रशितमिति श्रुतितो ज्ञेयम् । 

चमुषालपीदनपयौय एव हारापातुः। ततूनप्तदेवतापबन्धन्ानूनप्मिलयाज्यत्तमासूया । 

येनरिनः स्यमुपगच्छनित । व्यवस्यतविकपोऽयमिति केचित् । गृहम्धनताः पञ्च 

मचः । एषां म्ाणां मध्य पककेन मव्ेैकं पमवयति । पशचावततपे पश्चवारं 

समवति चतुरवत्तपपे चतवीरम् । समवदानं परहणम् । यद्प्यतरैतैरितिवचनं नलति 

तयाऽष्युततपू्रादयमर्पो ठभ्पते | 

अवशिष्टो निकल्पार्थो यदि चतुरवत्तम् । 

अवरिष्ट शकमनोनिष्ठाय त्वा गहापीति मनो विकार्यो भवति यदि चतुरवत्तं 



६६० सत्याषाढविरचितं भतसर  [ ऽपतपमपरभे- 

तानूनप्त्र मबति तदा । पञ्चाक्तपक् एव मिनिथोग इति नं तु चतुत्तपतेऽपि 
चतुणां मश्नाणामन्तिमेन विकसितो मवतेति निङृष्टोऽयैः । 

तदनाभूष्टमसीति सर्वसिजः समवए्रन्ति | 
तत् तानू सवै च त ऋलिनशच पर्षन । सव किन इलयपतम्तपाे वा। 

समवसशन्त संहेवावयशन्ति अवनताः सन्तो शशन्ति खशन्ति । पदसवभरतोऽपि 
तानूनप्वमवमूशति सहैव । समरहणं सवै सयमेवामिमृशेरजन्योऽन्यस परतिनिष्य" 
नेलयवम्थम् । ऋविग्रहणं चमतताध्युवयावृतरभम् । यजुषी तद्रीसव होत्रा- 

दयः दुः । श्वदायनरीवतते तद्रीत्या याजुपरीतया वा । अनमिशलेम्थमि- 
न्यन्ो मचः । तसमाचः स्वानूनप्िणं प्रथमो दह्यति पत आतिमातीति ब्राह्मणम् । 

समवगृष्टं भनापती तवा परनसि जुहोभीति त्रिरवघायान्तदि निनयति। 

समवमृ्टमिति षचनं पवः सपवमृषसयैवतानुनप्वस्याव्ाणं यदि कस्यचिद्मति" 

चनधेन प्मवमरयो न जायते तद्धा तदीयप्तमवमशौ थं प्रज्ञाते तत्स्यापित्वा तत्पमवम 

शोत्तरमबघाण कायैम् । अम्िपे कमै तु कर्तन्यमेव । सर्वया कस्यसिन्महूता प्रतिनन्धेन 
स्मवमशो भैव नायते तदा तस्याऽऽ्विज्यकरण एवायोग्यलादन्यं वृत्वा तेन पमष 

मे कृतेऽवत्राणं कर्ैम्यम् । अतानूनप्वरिणा यजमानिनतिवजा वा करमणि क्रियमाणे 

यावदिदिनैः कतुः स्मापनीषो मति तावससरेषु दिवतेपूपवासः कर्ममा मनो 
ण्योतिरित्ाहतिभेति कौशिकपूत्र उक्तम् । सङम्मननेण द्विलूष्णीमित्येवं त्रिः प्राश 
नमिति केचित् । जन्ये तु न प्रा्नन्ति न जुहत्यय क तानूनप्त्र प्रतितिष्ठतीति होम्- 
प्राशने प्रलुलयावणपिषानाञतुहे गीति ठिङ्गाच विनेणवाप्राणमिदाहुः । सै" 

स्यैवाऽऽज्यस्यावप्राणम् । 
मतिषिद्धमेकेषाम् । 

अन्तदि निनयनं प्रतिषिदधभेकेषामाचारयाणां मते । अनदिनिनयनमतिेवाहहि* 
मिनयने तु वत्येव नतु निनयनमेवानिन प्रतिषिध्यते । नचाग्राण्यापि प्रतिपेषोऽ" 

स्विति वाच्यम् । श्रुती तानूनप्त्वघ्राणस्य तानृनपन्रतिष्ठालपतेनोक्ततया तस्य 
भरतिपे्ुमयोग्यत्वात्, विगीततवमूखकतेनान्तवैदिनिनयनप्यैव॒प्रतवेध्यतवकस्पनाया 
उचितत्वाच । 

असंचर उरस्सिथती्येकेषाम् । 
जनानां यत्र संचरो मागो नासि तत्रोतिचतीलेकेषामानायीणां मतम् । तेन पूष 

मतेऽप्यपंचर एव निनयनं परं तु जछिन्मत उत्तेचनं नास्तीलितावान्मेद इति ् ग्म्। 

9 ख, ग मनसा । 



तृ -फटहः ] गोपीनाथमडङृतज्योत्ाव्याख्यासमेतम् 1 ६६१ 

अप्रीन्मदन्त्याऽऽपा २ इति पृच्छति । 

किमापो मदन्ल उष्णीमूता आपः किम्नर प्ति प्रत्नः । मदनीरन्दोऽपु 

तताम मदन््य जागा इत्येतिते मदनथाऽऽपा ३ इति सथिरः । भश्च 

तिः । अत एवावगम्यते पूवम्ीषाऽऽपोऽथिश्रित। इति । वत्काङतु भ्रगिव दशितः । 
प्रमलायनर्पत्वादुजैस्वम् । 

मदन्ति देवीरणता ऋता्ष इत्यारीधः लाह । 

देवर्दष्य स्वच्छा अश्ता अश्ततुट्या ऋतावृधः । ऋतं मानपतिकं सत्यं तदमिवष- 

यन्तीत्यतवृषः । यत्सरशोऽपि मनःशुद्धिए एतादर्य आपो मदन्यः । तता इति 

रुत्तरवाकथारथः । अत्रि पूर्ववत् । अभिमिन्व इलस्रीत् । तस्थ गृहमारी- 

भ्रम् । अङ्गीषः शरणे रं चेति रः । शरणं गृहं तास्यत्सोऽप्यी्रः। दे 

कपाशुकयोः तोमकरमवदुह।पंमवा्स्यानमातरं कक्षणीं तत्स्यत्वादाभ्नीध्रो मवति । षटि" 

कपाशकयोराभरीभप्यानं यत्र तिष्ठन्ाशरावयति तत् । सोमक तु जञ्ओोघभण्डप एव 

विदितोऽसि तदेव स्वनं तप्य । ऋतिविविेषवाच्थयं शब्दः पूत्रकीीतिभिे- 
वेऽपयारीधशक्दभयोगाततदतुरोभेना्ीषः शरणे रणम चति पू्(वा्तिक)प्यचकारोऽ- 
इुकपुचयार्पो क्तव्यः । तेनानु्स्यलििभिशेपरूपाधैषय द्रहः तिद्धो मवति । 

ताभिराद्रमेति संमेष्यति । 

ताभिरद्िः पह, आ पमी दरव, एहीलषः मेषस्य । भ्रमि पूषवदैष्व, 

भ्रस्षमणत्सानिष्यतिद्धेदूरराहानामावात्त हुतिः । भकस सांनिधय एव पेमवति नाता 
निध् इति ज्ञेयम् | 

मदन्तीभिः पाणीनमक्षालयन्ते ब्रह्मा राजानं वित्तःसयति । 

मदनतीभिष्त्ामिरदधिः । बहुवचनातसवै तनूनस्त्िणः । ऋलिगोक्षया पाणी- 

निति बहुवचनम् । सेः पाणिपताठने छतऽन्तरं हमा राजानं ह्यति । वह 

णाकर सदतद्विेचनावतर्ा । व्रह्मा सर्वमयः एई वेदितुमैतीति निरक्तत् । 

सविं पदृपद्वििचकलं, यः पवित ब्रहम मीति निठकापेः । पपैषिदिलस्य 

विवरणं स देद्वतुमरैतीसनेन कियते । विलं बन्धनाद्धिमोचनम् । बरदमलविभे* 

रवपतरख्यापनाभेमत्र वचनम् | 

अष्शुररशुरिति त९ सवे सहिरण्यैः पामिभिराप्याययन्ति । 

से तानूनम्तिणः । आप्यायनठिन्ेन मनरेणाऽऽमशीनमेवाऽऽप्यायनम् ॥ मद्धिः 

सेचनमिलन्ये । वरणक्रमेण सहैव बाऽऽ्थाययनित । सरिरण्यः प्रणिनिरिल्प्याय" 
नाङ्गे पाणिषु हिरण्यधारणं तिहितं मवति । 

< 



६६२ सत्याषाठाविरचितं श्रौतसू- ` [ ऽपपतमपरभे-- 

भल्युपनद्धेऽप उपसपृ्ये्ा राप इति प्रस्तरे निहुषते 

सब्यान्नीचः पार्णन्छृखा दक्षिणानुत्तानान् ॥ ११ ॥ 

इति हिरण्यकेरिसूते सप्मघभन तृतीयः पटलः । 

त्वा निदुषत इत्य्वयः । पंराप्याथने छते प्तयुमनदधे पनदध राति ब्रसमेव 
परिकर्मिमिति केचित् । येन विसंघनं छत तेनैव वन्धनं कनयमिति रह्मगेत्येव 
यक्तम् । .पोमस्याऽऽप्यापितप्वान्तरिलषदेवलत्वाच्छादनेन  चावाधथिवौम्पां सवधा 
क्नीचः प्राणीन्कृखा दक्षिणानुत्तानानिलयवंरूषनमसकाराज्ञटिकरणं निहवः 1 प्र वा 
एतेऽस्माहठोकाच्च्यवन्त इत्युपकम्य दयावाए्यितीम्यामेव नमस्छृत्यासिमधके प्रतिति- 

छ्तीति श्तेः । ावाषयिवौम्यामेव तत्मचन्यभो एने वरभैय्देवेति बहु चश्रतः । 
नमो दवि नमः एपिव्या इति मच्च वचनात््प्तरे नदिवः । न्यकूशब्दस्य 
द्वितीयाबहूवचनं नीच इति । अत्र केचिददधातरः पुनरहा्यह्नं नि केकि । 
सोद्ातृदरोन कर्नयम् । 

इति श्रीमरोकोपाहाभिष्टोमानिसादस्राभियुक्तवाजपेययानिपर्वतोृल . 
याजिद्धिषादस्नाभियुक्तपौण्डरीकयाजिगगेशदी्षिततनूनगोपीना- 

यदीक्षितविरचितायां श्रीमद्णवत्सल्यापाददिरण्यकेरि- 
सूत्नाम्बुधिगतनिगूढारथरत्नारामकृतविद्रलनसंता- 

पशमिकायां ज्योत्सनारूपायां इन्त सप्तम- 
भन्चस्य दृतीयः पटलः ॥ २॥ 

वग्धण परचर्योपसदा मचरत्युपसदा वा मचर्थ भरवरगेण मेचरति । 
ततर प्रव मन्रत्राद्मणयोरनारम्याधीत इति सूत्रृताऽपि स्तन्न एव व्यार्या- 

यते । तज भरव्येण प्रचयोषततद।  प्रचरतंत्येकः पषोऽनु्ठानक्रमे । उपदा प्रच 
भ्वर््येण प्रचरतीत्यपरः । तत्तदा विपरीतमिति दाघेन वक्तन्येः गुरुनिर्दैश प्रयोजने 
ओवा उपतदः पुरस्तादुषदां प्रव वृणक्ति यसुरलाद्पतरी प्वरज्यते तस्नादितः 
प्राजक शतपनेति यदुररिषदुपतरां जयते तत्मादमुतोऽकीविमाहीका सतप 
सतीति निनदापरशंताम्थां पतयक्श्ुतितिरद्धमिति नाऽऽशङ्कनीवं॑ पोऽपि , प्रयक्षमूत 
एवेतिज्ञापनम् । अधीयते हि माध्यदिनः(नाः)-- शिते वा एतज्ञप्य यल्मवररो रीरा 
उपप्दे उपरि पदां भवृजज्यत्त्मदुप्िशद्प्रीवायाः-शिरो मततीति-।. - . - 



५ 
। 
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यदातिथ्याया वरिस्तदुपसदां तद्ीपोपीयस्य तत्मस्तरपरिषि । 
यदातिथ्याया वर्हिदुपसदामपि वहिरमवति तदेवाजनीपोभीयस्य पशोरपि । 

अंनेनाऽऽतिथ्योषदस्नोपोमीयाणा साधारण्ेमकं वई प्रतरः परिषयश्नेति भरतिपा- 

ते । नच यादशमाश्वालादिकरातिष्थायां ्ागेवोपततदस्षेमीययोरिनेन प्रति- 

कथते नतु साधारण्यमिति वाच्यम्|. तथा सति विः कमौपवितवदरथान्ते विवि 

अदेशः स्यात् । अपि वोत्त्िप्न्धोऽविशिष्ना प्रथोगैकले हेतुः स्यादितिनेमिनिन्यो" 

यविरोधापत्तेः । अयं च न्पायशचतुरथाघयाये द्वितीयपदि वरति । एषं चैकमेव बर्हिः 

अ्र्तरः प्रिषयशचति । सूतर्थतु वपेविधितम्यतिथ्यातेन्यस्य वर्षः कमीऽऽति" 
ध्यार्ूपं तस्यापवगे पमान, अपवर्गित्द्वरिपोऽपृक्ततात् › अयीन्तेरे भिन्न उपप 

दवहिषि विपिभरदेशो धमाति्ेशः स्यादित पूताः । अपि वेति पू्वप््यनकत" 

नाय | सबिरिष्टानामातिथयोपपद्ीषोमी याणां तरपाणापपि उतयततवहैप उत्पत्ति- 

स्तत्सबन्धादातिथ्याया बहि्तदुपतदां तरीपोमीयस्ये्नेन पदशितः स र्िष 

उपादानस्काररूपप्रमोगस्यैकते देतुमेकीत्यु्तरमत्रा्ः। तमाच अयाणामप्य सकृ 

देकमेव बरहि पसा चेति सिद्धान्त जेयः । यदातिथ्याया नहिरत्यसमि- 

स्त्रे बहिरि्युषलकषणं विघृयोः । अत्र ज्ञापकपातिथयेष्टविश्ुशकि विधृती इत्यसमि- 

नपूज उक्तमेव । अत्र प्रस्रग्रहणमनपत्र व्रहणेन प्रतस्य अ्रहणं.न भवतीतिज्ञा- 

पार्थम् । तेन चाहुमौसादिषु भूं बरितीकशलन्तंनकध्यं पुन सेनद्तीलयदौ 

न परसवरस्य अहणम् । शरमयं : बरिरत्यादावपि ति्यावरदिरादीनामातिथ्या्ित्ि" 

-याधैुत्पक्तितस्तान्यादये तूष्णीमेव सनद पुनः पुनः प्रयुञ्जीत । तत््स्तरपरिषीति 

वािविरेपणम् । प्रतर परियश प्रस्तसपरिवियः› त एव भ्सतरपरिषयो य्िन्व- 

हिवि तद्वह्त््तरपरिषि॥ अनेन ्रसत्वत्परिषीनामपि वदिष्ये पनहनं मवति 
न लिने । तेन पोडशदारत्वेधमस्य । अथवा, त््तरपरिषीति क्रियावििषणम् । 

स्ता च करिया पनहनूपा । प्रस्तरशच -परिषयश्च प्स्तरपरिषयः स एव अ्रलरलत एव 

परिषयो ययो्िःधनहनेधमपतेनहनर्पकरियथो्ैयाकमं यपा भवति तथोमयपतनहनत्व“ 

सान्न मिता तद्लरपरिभि सनहनं भवति । वरदः ैनहनं ततस्म्रम्, इष्म- 
सेनहनं ततरिषि, तेव भ्रण सह वारिःतनहनं, तैर परिविमिः  पेधमध॑नहनं 

मवत तात्पयथिः । अयतो पतद्ीषोमीयास्मकक्रिपाविशेषणम् । पुटिङ्प्रयमाबदू" 

वचनविशिष्टयच्छठ्दपतदितं पषठयन्तमातिध्यापदमत्ानुकीनीयम् । तया चाभू मवति 

य आतिध्यायाः प्रस्तरो ये च परिषियसलत एवोपतस्सदित्चीपोमीयात्मककमगि 

वन्तीति । प्रमाप पूैवेव | प्मरणे तु परिवीना एपगोवमच्रम् | सहैव पिमरणे 

मच्रविरोषः स्यात् । नयैकविधशतियतदूहोऽ्तु तया च दैव मरणे विरोधो न । 

, पोडशदारुमिध्मं सेनक्यतीति पूत तु परिोनां परिदिततपामिभयिण योननीयमिति 



दद्ध सत्यापाढविरवितं भीतस  [ जपपमप्रभे-- 

याच्यम् 1 जातिथ्यायां मेण सानां पुनक्र्रेण सैमरणायोगात् । अन्यथाऽऽति" 

श्यानहिपोऽपि पुनर्मशरेण तमरणापतः । इष्टापत्तौ जमिनीयन्यायकरोषः आप्येत ॥ 

अतः पमरणमगन्नमवेतयेव युक्तं, सैनहनमप्यनेनेव प्रकरेण तूष्णीमेव । 
स्तां परस्तरबिरपसत्सु शयाः परियः । 

परलानारामिभायेणेदं सूते योजनीयम् 1 पू सूरं पुनः पुनसतान्येवोपादाय प्रयो- 

उयानीलेतादशा्थपरम् । जातिया सण नरसतथव स्थापनीय तच प्रसरेण 
संयुक्तमेव स्यापनीयम् | जत्र प्रस्तर्रहणामवि प्रस्तरघ्य स्थानादादाय पुनः युः 

स्थापनं स्वात्मा मूलत शया आतिय्यायां ये प्रहिताः परिषयतो तथेव 

स्पापनीया इति न तु पुनः पुनरादित प्रयोज्यमिति सतीम प्तरहैरवयतस्य 
सूर्यः यदातिथ्यायाः प्र्तराहः सतीं शयाः परिषयस्तयेवोपपदां तव्ीपोमी- 
य्य चेति छापवदिव बषः स्तीगतवसिदधौ परिवीनां परिदितत्वतिद्धौ च यदातिथ्याया 
बर्रित्ारम्य शयाः परिधय इलन्तं गुरुपूत्करणं व्यै स्याद्तोऽदरयबोषकत्वमेव 

वक्तव्यम्| उक्तं चार्द्रममापसतम्नेन-आति्याबहिरपपदामननीपोमीयस्प च तदेव परप्- 

रपरिधि तत्स बहिसतत्परिधिताः परिषेय इत्येक इति । तदेव ॒प्रसलपपरिषी- 

त्यत पुनःोगामिपरायगेव तदयस्यातृमिन्ीरूयातम् । तत्तती्गमिलाकिकं तु पुनश" 
योगामावामिपरायेणेति । परिविताः परिहिता इत्यः । छन्दपोऽवे प्रवोगः । सती 
भ्त युक्तं च नरपु मवति प्रिषयः शया: प्रिदित। मवन्ति । अग्नीषोमीये 
ठ देशमेदासुनः प्रयोगः पूर्तः । परयोगकमसतु सीगपक्ािप्रायेण ब्रवयो गृहमे“ 

भीयभयोगवत् | यदातिथ्याया बरहिलबुपदामगओपोमीयस्य चेलेतावतैव पिदधे पुनस्त" 

च्छव्दोपादानमयैविेषमि तयति । अनीषोभीयस्वाऽऽतिथ्या्यविरेव बर्ि्स्य 

स्तरणं यत्र कव्यं मवति तदेश ए वेदिकार्थकरो न छृत्ल्ा महविदिरिति । तेनोत्त- 

रेदिहविर्घानयोरम्य एष यावतमभन्तमाप्तृतं पञ्धैमातिध्ारवहमेवति तावति प्रदेश 
एव वदिरयुकतकायाणोति । एतदिपरेयेव वक्षति पूतरकारः-अपरेणोततरवदिं मेण 
बर्हः स्तृणातीति । ृ त्तयोतचतसेरितः पृथिमपूतस्य महविदप्रेशसेनपा व्यावृत्तः 

क्रियते । तदी पोमीय्य नेलयञ्ञोपोपीयवचने पतवनीयादिगयावृततयधम् । तेन सवनी- 

यादौ वेदपरुक्तकार्याणि महिमेति ज्ञेयम् । सष्ठ भततूत्ानतरे --अम्नपोमीय 

उत्तरेदिहनिथीनपेर्म्प्ेशोऽपैचरो वेदित्र परोतणवरदिश्तरणादीति । अश्नोपो- 

मीय इति सभर । अचर इलनेनोततरमागे) दवारं च व्यावतयते । ६चरोऽत् दोकिकः | 

न विदयते सचे यस्सिम्मदेश इलयपंचरः। इदं चोत्तरेदिहविधौनमध्यपरेशिरोषणम्। 

उपत्त्लितिवचनमुपपतसेव पर्तरयुक्तं बर्हिः सीमं नाश्पोमीयेऽपि । तेनक्ीपोमीमे 

बहिरास्रणाव्यवहितो रमेव परसतरयुक्तमिति नििरोषणतिदधंपरसरातादनं न र् 

स्स्वान एव | 

४. 
ध 
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उपसदस्तन्ं व्याख्यास्यामः । 

` उपोपेगतानि गतानि एतादृशानि पुराणि विशीर्णानि सवन्ति यया सोपत्त् । 

उपोषताः खेन पह सेगता अपि जतून्या विशोणौ वन्ति यनमानध्य यया पता 

वा] एताद्दयुपपन्नामकेटिसतस्या्तच्रं कर्क्डापल्तं व्यर्पास्वामः । सण्डतच्रतवा- 

कानाश्चतिम्यः कतन्धतवेनमिमते तचरमूपपहत्य कथयिप्याम इत्ययः तेषामपुराणां 

तिलः पुर आ्निलत्रोपपद्विपपिण्यारूवापिका प्रिद्धा । पुराणां गतत्वे स्कन्द 
पाम्नादिपुरणेषु प्रतिद्धम् । 

तस्यामाज्य९ इविः। 

उत्तरत्र विनियोगदिषाऽऽज्यस्य हविषे तिद्ध इद वचनमेतस्या इटेरप॑तवमेवेते- 
ज्ञापनार्भमू । तेनात्रापि यदुच्यते तावदेव कतैव्यमिति सिद्धं मवति । ननु तत्र याव 
क्कियते तययासूयास्याम इति प्रायणीयावदेवाच कुतो वचने न तमिति चेन्न । दौत्र- 
तच्रविषयेऽप्यपलस्यात(5ऽवदपकसेन होतरतनविषयकापू्लनिवीकष्य तत्र याव 
च्कियते तदयास्यास्याम इत्यस्य बचनस्य रहेऽनिटतेन तदनुक्ेरेव युक्तिहत्वात् । 

तेन देवा यो इत्यदिकं प्रातं हौततच्रमपि निवतैते । तथाचाऽऽश्वखायनः--अथो- 
प्सा फरिपया जपा इति । जैमिनिरप्येतस्या इष्टरपं दशचमाध्याये ष(सतत) 
पाद् जह --उपपन्पु यावदुक्तं कर्म स्यात्, सैविण वा गुणताच्छेषभतिपेषः स्यात्+ 
अपरतििधो बा भतिषिष्य परतिभ्रवात्, अनिज्या वा शेषस्य मुख्येवतानभोत्वादिति 
चतुभिः एतः । सत्रा्सतु-उपपल्ु अप्रयानास्ता अननूयाजाप्ता इति प्रयानानुयान- 
निमेषदितद्वितं यावदुक्तं सव कैम स्यादिति प्रथमपूतराः। दविीयपू्ाषसतु-- 
सुवेणाऽऽघारमाघारयति यज्ञ्य प्रज्ञता ही विहितः सुवाधारः सौव: । ततः तौव 
शब्दन्मलर्थोऽच्प््यः । तथा च ौववानितय्यो भवति । लौववदितिपदं योग्य 
तया वाक्पविशेषणं श्रतिपायताेबम्धेन । तथा च दुवेणाऽऽवारमाव्रारयति यज्ञस्य 
्रज्ञात्या इति सनुवाधार्रतिपदकव।कयनेतयर्भो मवति । अप्रतिषिद्धादावारातिरिक्ता- 
विदिता्च कर्मोऽन्यत्कम शेषशब्दे च्यते । तस्य प्य प्रतिभ भवतीति गुण~ 
तवादृगुणक्वात्, सौवानारस्याऽऽस्यातपद्धवरप्र्ञतिरूपगुणव्ताचतेन सुवापार- 
परतिपादकवाक्येन शपृकर्मणां प्रतिपेष इति । आघ।रवचने नान्यामाहुतिं पुरस्तादिति 
भ्तिपिद्धपय प्रतिप्पवार्थमतिवत्याशङ्के तृतीयेन सूत्रेण प्रतिषिद्धस्य परतिप्रतवारथ. 
त्वाजन शेष्रतिपेष इति ) तत्राऽऽेी पत वैष्णवी चेति तिक्तः भघानाहुतयो याते 
अग्न इतयौपततदाइतयशराऽऽन्नाता नत्वाचारादय इसनानानाद्मावशङ्काया सां भ्रति- 

१ख.ग.नते। ॐ 
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चेधः परघकलतस्रतिपरतवायं वचनम् । एवं चाऽऽवारयतीति परप्राक्तोपलकतणा्थमिः 
लैः । चतु्पूत्ातु- शेषस्य प्रधानााराहुतिन्यतिरिक्ास्ा (क्त्याऽऽ)हुतिप्मुद्- 
सुरूपस्यानिज्या न होमो यागश्च। युर्याल्िसरो देवास्तात फटप्रदाने नान्यामाहुति- 
मितिनिेभेनतराहुतीनां पुख्येदेवतानमीषटतातकय्दानाननुगुणत्रात् । निषिद्ध 
छनि प्रकृतफलं भैवोत्प्यते मुख्थदेवतानां फदप्रदानविष्येऽमीष्टफठप्रदातृतवानुगृण्वं 
न मवतीवि। # 

अग्निः सोमो विष्णव; । 
उत्तत्र विधि शना देवतात्वतिद्धाविरं वचने तिपूृणामपि देवतानां पषा 

नत्वर्याप्नारथम् 1 तेनानः सोमस्य चाऽऽन्यमागदरेवतात्वशङ्का परिता मवति । फठं 

दव्धिरीलेव र्वानुमन्रणम् । 

उपाश्जुयाजेन कर्यो व्याख्यातः 1 

कपः प्रकारः। स्ाददयाद्धिकारः, विप्रतिपेषे हविः्ामान्वं वरीय इति सूत्राम्या" 
भेवोपांसुयाजविकारतवतिद्धौ परप्यायनार्थलेनाऽऽ्रावणमरचयाश्रावणकषवषट् काराय 
प्रणवानापुचै्ते प्रात उपदि प्यप्युपाशुनाया उ१६शूपघद। चरमेति रुला 
विदितत्ेन तदु चैवं वाधित्वोपांशुतव प्रामाज्यह्विषोपांशु पानेन प्रचरति तस्मोचेरा- 
तला याजञ्यपुरोतुवक्या्रषो वषट्कारो देषतादेशनमितयपाञुयानपः 
पुनस्तदपि बाधितुभिदं वचनम् । वपट्करशेलतरत्यचकरेणा$$ग पणवयोः संग्रहः | 
तथाचाऽऽश्वटायनः-- जागूःपरणववषटकारा उच्चैः पत्ति । उचै्तेऽनयं च विशेष 
माह प्त एव-तच्स्वरा्यपां रोरचानि मन्द्र्ुपाडतन्राणामिति । एेनोपपद मृषाश 
तु्रतलवदेषामुचैषं मन््घठरात्मकते मति । नचेोपांशूपतदा चरामियेतस्या श्रुतेः 
परधानमात्रपरतवमिति वाच्यम् । त्य चोपांड॒यानविकरसेनव सिद्धौ श्ोमिप्ययो. 
जनत्वपत्तः । एवं च पाङ्गपषानपरतायां सिद्धायामाश्रावणाद्विविषयकं श्ुतिषिद्धमुपा- 

शत्वं बापितुमेकितमेने पत्रमिति ज्ञेयम् । प्रणवः पुरोनुबक्यायाः । प्तमिधेीपरषा- 
सषु हु तेततभैव परम््यायनं रानपूयाना्मतमारुलाश्रावणमलयाश्र वणवत् । प्रा च 
सज्ञा हलगष्यमाहुटङषठसफोटेैव । भयवाऽनन परपविपये प्प्तयायनायेलाने(- 
पाातवमितयेव स्वीकतव्यम् । मारलाश्रावणप्ाननावणोत्ु वचनासरप्रयायना्े- 
सेऽप्यपाचलवमेव । परपतयाय तु तेजञयैव प्ामिथेनीविष्य उाश्शूपतदा चरामिति 
ध्यऽङ्ञानामप्युषांडलप्योक्त्वात् । पिञ्योपषदः ्ततच्रा इत्याशचकमयनप्रत्ाचोपां- 
सत्व । प्रणवपरितानाय मध्यमङ्गदङ्घठतोटनमत्रपि । जश्वजमयनेोक्तमन्द्- 
स्वप्तु शरुतिविरुद्धतवा्नात्र मवति । 
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अ्चीनन्वाधाय पोडशदारमिध्प९ सन्मति । 
अग्यन्वाधानवचनप्रयोननं प्रायणीयावन्ज्ञेपम् । पेनहनं तेमरणोपठक्तणम् । इदं 

च पोडशदारत्वमातिथ्यायां परिहिताः प्रियस्ते तयैवो पपत भवन्तीति पक्षे | 
अं्नीन्वाधायेति द्यविध्माहरणाव्यवधानार्यः । तेन परिस्तरणायरथरभच्छेदनमिध्माह- 
रणानन्तरमेव भवति न्रेति । नतु पौभेमाततच्रत्यापना्थः । तप्य साददषादधि- 
कारः प्र हिङ्गेन गभ्येतेति पूतरदुपांसुयानपर्तरूपलिङगेनेव सिद्धेः । दृष्मतेमरणमच्र 
एवमूहः--यत्कृष्णो रूपं कृत्वा प्राविश वनस्पतीन् । ततस्वा*< षोडशधा सम~ 
रामि सुप्ता । एका पमिधै यज्ञयुरनुपचाम् । उषवेष६ समरामि सुपेति । 
उपवेषशब्दविवक्षयाऽनुप॑चरमिलेव वा । अपरिहितवपके तु इमे -पेमरणे परिधीनां 
शृभरगेवामन्रमि्युक्तमेव भाक् । पेशरतत्वान मचेण पभरणम् | 

वेदं एतवा्रीनरिस्तीपं पराणी भर्षस्योलपरा- 
जीर सतीत्व यथार्थमा्यपात्राणि प्रयुनक्ति 
स्पथ^ सुब सुच आन्पस्थाटीं येन चाधः । 

वेदं कृतेति कत्वापरत्ययान्तानुवादप्रयोज प्रायणीयावदरटन्यम् । उपवेषस्य 
करण प्तरप्रयोगकषटेऽपि न तस्य प्रयोजनामावात्। अभनीनरिस्तीयेलादि उल्पराजी९ 
स्ती्वतयम्ते छृतस्यास्यानम् । यथार्थ यथप्रयोननम् । अर्थं प्रयोजनमनतिक्म्य 
याम् । आज्यानि प्रमि आज्यपनत्राणि । आञ्यनननमाज्यर्ात्ाणक्ताना- 
मलुक्तस्य च प्रप प्रयोगस्तदनन्तरं तदितरपाजपयोग इयेवं क्रमिेषै पूचयितुम् । 
आन्यपतरेषु या्शब्दोपादानं निषेचनपात्रस्यनुक्तस्वापि प्रथोगाम् । कपाठशूपै 
निवृ्तव्ा्येन पहलमगनिरोत्रहवण्या प्रात तद्वरयितु स्फयस्यानास्यपात्रतनाऽ5- 
ज्यपातनपरयोगानन्तरं प्रयो वारयितुं च स्फयादीनां वचनम् । नन्वेवं स्फ्यमान्यप्- 
श्राणि येन चार्थ इत्येव कथन वक्तन्यम् । तथा च एरथकटयुदेशो व्यैः, सवस्या 
प्याज्युबन्धित्वादाज्यपन्ेषु अहणं मधिष्यति, निपेचनपत्रपरयोगाथै ययार्थ्हण- 
ममि न कर्त्ये मवतीति चेत् । स्यम् आन्यपात्रत्वप्ानालेनाऽऽज्यपात्रपमृहालक- 
मेकं पानं स्फयशेतयत द द््वापततेः(त्िः) । अतः एरयकयख्रहणम् । येन चाथ इति, 
वचनोपात्पत्रतयस्य तु अभनिहेत्रहवणी दमे इयेवं बद्धम् । पूत्रान्रे ददता 
दर्ूरयोगस्य तिदिततवात् । वेद वेदाभमिति दम् । जयवाऽगमनिहो्हवण्या सह वेरो 
वेदाभेण परह दर्भ इतेवं दद्पत्तिः । अथवा वेदवेदाे एकमेव रम्यं वेदास्य तज्ञ. 
न्यत्वात् । तेनाश्िहो्हवणी वेद्वेदाम इत्येकमेव द्मिति द्रष्टव्यम् । निपेचन- 
पात्रेण तह दे एव दवता मवति । नन्वे स्प सुषमाञ्यपर्ागीलेवमेवासतु 
कर्थ चुािमहगमिति चेत्सत्यं, सुषा परुदायलेनैकपा्लं वचुुपादानात् | 
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तेन सुहूपथभुवा आज्यस्याटी चेयेकोवात् ददै मवति । आज्यस्याटीवचनं निषे. 
चनपात्रस्य प्रथममुपयोगात्तयैव सुम्मिः प्रयोगोऽपि कदाचित्सयत्तं वारयितुम् | 
अवशिष्टं निमेचनप्नमेव तत््योगायै यथारथमिति । येन चां इत्याज्यपात्रव्यतिरि- 
क्तपानप्रयोगाैम् । येनेव्येकवचनं पत्र्मुदायपरम् । तेन पत्रत्रयस्य लाभः 

ध्यति । एकपातरपरत एकट्यव पत्रस्य भयोगः स्यात् । अन्ययोः प्रयोजनवतो- 
रपिनस्यात्। 

पामे इत्वा यजमान वाचं यच्छेति संपर्यति 
वाग्यतः पात्रागि संमृशति भोकषितेषु वाच बिषजते । 

पत्र हत्वा यजमान वाचं यच्छेति तमेष्यतीति कचनदृदष्टपिलेऽपि भीत नष्यनते। 
काल्यायेन त्वत्र तापतमुक्ततवत्तनिरातार्ो वा प्रथलनः | हविष्डता वाचं विनत 
इति काटामावा्मो्तिषु पत्नष्वपि व्येन कर्येषु पदर्िषु प्ाङषु चोदकगरतिषु 
मध्ये न न्तीति भरोतितेभिलयुक्तमू । वाग्यतो वाचा यतः छृतवाग्यमनः ॥ पामि. 
तठेन दशः समशः । प्रोतितेमित्योन तेयृहोताः पदाय उच्यन्ते-दक्षाय वान्त 
स्याऽपि प्रयष्ट५ रक्ष, देवो वः परवितोत्पु ° अच्छिद्रे वपः पू० आपो देवी" 
रमर शुन्धध्वं दै० । ब्रहन्धरोतिष्यामील्यामच्रणं न मवति । हविष इष्मर्बाहिषश्च 
भोक् इति तहत रपरोषणस्यानुपादानात् । प्रतवामविनाऽऽमन्रणमपि तदनुरो- 
वित्वा कर्मम्यम् । अथवा चक्रिण पत्रपरक्षणल्य पैपरहः | असिन्पेऽत्रपि 
ब्रह्न्परक्षिष्यामीत्यामच्रणं मवति | अत्र प्रक्तोक्षगाक्तस्त्वेति यत्तं युनक्ति 
यनमनः | 

स्फ्यमादाय स्तीणीया वेदेलोमभ्योऽधिस्तन्वय- 
जुष्रत्युचरं परिपराहं परि संभमेण भतिपयते । ̀ 

स्फ्यादानं मननेगव स्तम्बयजुरथतवात् । वेद्यमिमर्शनं वेदिमर्नं चन वेदेन 
त्वात् । टोमानि आ्तृतदमीः । तदुपरि दभ॑निधाय स्तम्बयनुरैरति प्रहृतिवत् | 
तत्र वरु ते चौरिति न मवति वेदेस्छन्नतादृषततवाच । इमां नरा इति प्रषोऽपि न 
वेदेः करणामावात् । उद्धननखनने न, अपंमवात् । उत्तरं परिग्राहं परिगृयत्यतु 
वादो घा जीति समास्य पुरा कूए्येत्यमिमन्रणप्य च निवृतो नतु पूवपरिगराह्- 
निदृत्य्ः । स्यपा मध्यगतोत्तरनिवर्तैकतव्यैव नोधनात् । # ( अनिमन्रणमात्निवरै. 
कत्वमवानुवादपाधेक्यतमवे पर्वपरिगरदशरोण्यंसो्यनसपकरद्रयनिवर्कत्वस्थानौ मि 
ल्यत्।) प्रषः परोक्षणीरापदेति तेन प्रतिपद्यत उत्तरपरिगरपस्पिणानन्तरं तमेष 
मेव वद्तीत्यधैः । 

# घनुष्विहान्तीतं क, पुस्तक नादिति 
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यद्न्यद््िषः पत्नीसेनहनाच तत्छमेष्यति । 

बषः पत्नीतनहनाचान्य्तकै ततप्पीतययैः । यया प्ोक्षगीरापरादयेषममुष- 
सादय खुं च चश पमृय।ऽ9ग्येनोदिहीपि । असीगेत्पते वेयमिपर्न वेदिपेमा- 
जने च मवलेव वेदेरच्छतत्वात् । टोमम्थः ल्तम्बयनू्हरणं न । वपतु ते द्यौरिति 
सवसव वेदेरच्छनतवत्सन्तततवाच । इमां नरा इति प्रेषोऽपि मस्व वेदेः करणस्य 
सच्छात् । उद्धननखनने घा अपीति च भवेव पंभवात् । पुरा कूरप्येयमिमन्रणं 

निवतं एव वननबडत् । अलोणैलपकेऽपि प्रैष एवमेव । नच नरिरपतादनस्यापे- 
सितल्वात्कपमेतादशः परपोऽत्ोपयुक्तो मतततीति वाच्यम् | उपपतादनस्य परोक्षणायैतेन 
हिष्पो्णस्यैवामवितप्यप्यमावसयेव सिद्धसेन यथापरितसयैव प्रेष्यात्रोपोगप- 
मवात्। तथा चानुपततदितमेव बाई स्पापितथेशादादायाऽऽस्तरणोयम् | नच प्रोत्तणम- 
प्थसतीर्भत्वपकेऽस्तु तदभैत्वदुपत्तदनमप्यसतु तया चपेषष्योक्तप्या्ानुषयोगातरन्ञणी- 
राप्ादयेष्मवरिरपपतादय द्धं च सुचश्च सेमृदयाऽऽभ्येनोदेहीति वरिष्पदवानेवा- 
स्तीति परेषो मवत्विति वाच्यम् । जतिय्या्या प्रोक्ितस्य पुनश्र्षगायोगायाव- 
च्वीषे पालाणि पावने तेषां परतितच्रस दस्कारोऽम्यादतते इति पानाणमिव पकार" 
वृततिनिधानेनन्धन तनिवृततेहकभ्रायतवात् । यजञोतस्ुपरेशे निषठितकै प्योगेद्~ 
स्मतितच्नं क्रियेत न वा छृतत्वात्तुपरेशो हीवि द्वाद शाघ्यायपरवमपदानर्गतजैमिनि- 
न्यायतिद्धलाचर । सूतर्थसु यन्ञानामातिध्योषपदस्ीपोमीषागा पुस्त य उषदेशो 
यद्।तिथ्याया वरिरितयारिकतव्रानु्ठितै बर्हिषे प्रोक्षणादिकं प्रयोगभेदासतितच्नं 
क्रियेतेति । नि्ठितकति पठे प्ाघारण्ये निन्नितं यदर्हिल्तकर्मोयथं इति पूपूतराधैः। 
उत्तपूत्ाथतु छृततातसक्काराणां प्रो्तणादीनां कृतता पुनरनुेषा हि यस्मात्त- 

इुषदेशस्तस्योपदेशस्तदुपदेशः । तच्छब्देन वरहिः्ाघारण्यं गृह्यते । तस्य वरहप्ताषा- 
रण्यस्योषदेशो यस्राद्लततुबन्थतेसकाराणापि साधारण्येैवनुषठान नतु प्रतिप्र- 
योगै एयवदथगिति । द्ररप्ाधारण्ये सत्यातिध्याकाक एव नियतं प्र्षणाचनृषठानं तु 
नान्तरीयकमुपकददिसतदानीमरपतत्वादिति । भते एव प्राथिकलादातिथ्यायास्तनिमिच्त- 

स्वपितरयोः प्रसङ्धित्वमिति ज्ञेयम् । वहिष््ो्णस्य निवृत्तो तिद्धायां तदधैष्योपता- 
दनस्याि निवृत्ततवेन यथापठितस्य परस्य पुतरामूपयोगभवात् । ननु पत्नी्ेनहन~ 

स्यानतमवदेवामावे तिद्ध पदुदापो व्य इति चेतसलयं, परते पतनीतेनहनमप्यत् 
मवत तिततापनाभतवेन चैवध्योमावात् । 

यत्मागाञ्यग्रदणाचल्छरत्वा धुबायामेव शृषहवाति । 

आज्यगरहणात्ासरिरपततदनपतनीपतेनहनम्यािरतं यक्तम प्र्षण्यातताद्नपमृति 
+. 
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वेदेनोपयम्य भूमौ प्रतिष्ठितायां भ्रृवायामिलम्तं तत्कृत्वा भरायमिव गृहाति 1 एव 
कारेण नुहूपशतोरा्यग्रहणं व्यवच्छिद्यते । अनेन सुच्पाधाराचाज्यमागान्तकमणे। 
निृत्तरक्ता मति । तया चाऽऽपलतम्बः-- नान्यामाहू पुरप्ताञनुहुयात्लौवमेवाऽ5ऽ- 

चार्येदिति । अग्ने गृहपत उप मेलयदिकमुभयपकनेऽपि मवति । 

भो्षणीरभिमरूय व्रह्माणपराम्येधपं वेदिं च प्रोह्य परोहण्य- 
रोष निनीय पितरे अपिल्याभिमभिमन्त्य पूवौमायारस- 
मिधमाधाय धुषा सुवं च सादयत्यषाऽसददिति मन्न^सेनमति 

विष्वसि वैष्णवे धाम ाजाप्ल्यमिल्याञ्पपभिम्रपते । 
उक्तेतरपरिपंर्यार्थमनुक्रमणम् । आज्यस्यस्यपोद्धरणं तु मवत्येव । प्रोगाय वेदे 

रिक्तत्वपिक्षणात् , आचये प्रोक्षणन्रिुपातापत्तेश्च । जमन्रणेन प्रपवोऽप्युपटक्षयते । 
अन्यथाऽऽमन्रणप्यैव निरर्थकत्वापत्ेः। इषम वेदं चेत्र चकारः परस्सरतमुचगा्थः । 
वेदेजन्त्वदविदिरक्षणोपः शङ्कयेत तक्निवृर्यर्थं वेदिभितिवचनम् । नचास्तोणैतवपक्ष 
एैतदसतु इति वाच्यम् । अञ्ीपोमीय आस्तृताया अपि वेरः पक्षणविधिदर्नेना- 
श्वापि तथेव कटपनध्य युक्ततेन कक चत्यानुतितत्वत् । परोकषणयवरोषं निनीय पवित्रे 
अपिचयेत्यनेन कमेण परप्रदानं निवत्ते । अस्तीणैतवपक्त एतदपि मवत्येव । पे 

अविछन्याधिममिमन्तेलनेन क्रमेण बहम पर्सभदानमाहवनीयकल्यनं च व्याव्येते । 
आदवनयिकषनका्यमिधमाघानेमेव स्िष्यति होमस्यत्र खसपलात् । आहवनी- 
यस्यातीव स्वसपतवे तु आवर्यकलादान्यमिमनच्रणोत्तमतत्कपन्धेव । तातरतथैन्त 
स्पातुमशेक्यते स्वैव कर्त्यम् | अथवाऽदूयानायेसुकोदूदनपह ारितवादेव निवृत्तिः । 
अन्वदि पृरोग्रन्यील्यारि अन्धि्रयुत्णन्तमसतीर्णतपतेऽपि न॒ मयति । अन्यत 
त्वेऽपि समच्नकमन्थिकरणामावात् प्र्यु्तणभू । यत्र टून्य बिष विहादेशमराप- 

णार्थं॑यत्पेनहनं तमेव पेनहने मजः । एवे हरणेऽपि । प्रकृते तयत्वामावान्न 
संनहने हरणे च मनः । तथा च द्वदशाध्याये प्रथमे पदि जमिनिः सनहनहरणे 

तथेति चेत्, नान्या्त्वादिति । अद्नोननाघायाऽऽतिथ्यापरिवीनिष्म उपेनह्यतीलये- 
तत्पूतरम्यार्यानावतर एतत्पूषदरयं रूपास्यते । स्तीगतवाते तुणदिमनतधौये्या- 
दिकं प्रल्ादाय परसरं परिषीनरिदधतीत्यारिविदित परिशिपरिधानं चाथो्निवौते । 
अप्तीणैलपकषेऽपि बर्हिषः पोषिता प्रोक्लणम् | अर्द ुरग्रनयीतयादिकमपि 
नेदयुक्तमेव प्राङ् । वदयां तूष्णीमेव वि्तप्य प्मशरोव प्रतरं गृहीता भ्तरे 
पवित्रे समच्ममवापिदग्य पमचमेव नहे प्रदाय तृणवदिमनतर्षायक्ष्णवा शुं 
स्तीतौ प्तमच्मेव क्रमेण दरोपूणमक्तवतसृणाति । जहनीयकलनमप्यसि । अनू+ 
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यानामावालोदमुकोदूहनम् । भरलादाय प्रतरं परिषीन्पातिषातीलादि पर्ावारपमि" 

दाधानान्तमलि । उत्तरथारप्तमिदावानमूमयपेऽपरि न । प्रीनां परिहितत्वदित- 

स्यामिश्नणस्य न पूरस्तासरिदिषालादितयो देवेयन्पुरस्तद्रक्षाश्स्यपदनतीति श्रुला 

रक्ोषहननल्पकायैकारितवम्िन परिधिरूपलादातिध्यपपरिहिता ययाऽन्यतोषयु 

उयन्ते तथाऽऽ तिध्यायां कृतममिमन्णमपरि अतरोपयोगाय भविष्यति । तथा चाभिम- 

खणनिदरृततए्रेति शङ्क दूरीकर्तम्यमिमन्रणवचनम् । अभिमृन्तेति स्पप्पयोगः 

काठान्यवधानारथः । सूर्येयम्यभिमन्रणं कृता काठाम्यवायनेव वीतिहोत्र वेवि 

पूवीमायारसमिषमाद्षाति । आवारतमिदापानवचनामविऽग्यमिभनरगोततरं भरषाुवयोः 

सादुनमेव स्यात्, आधार्मिमोऽपर्माधान एत विनियोगः स्ाचैतद्ारयितुं पूरीमा- 

वारपमिमामायेति । पूीमावारतमिवमाधाय धुद्र९ दु च प्राद्यतीलनेन कमे- 

णाऽऽपलतन्बोकतमनरि विपृतीनिधानं निवाते । विधूतयो्तदवस्यतायामिद्मपि 

लिङ्गम् । यदा बर्हिर तदा विनती मि तूष्ण पदनीये एव परिषयोऽप्यपरि- 

हिता ए । यद ठु सती तदा विघती जवि तदवे एव परिषिः पारिहिता एतेति 

द्रव्यम् । परिधीनां पुनः पुनरादाय परमोगे पुनः परिषोनां परान समच्रकमेव ॥ 

पूीमापरपमिषमापायेलत्रसस्यपूवोमिति समवो विरेषणोपूतस्य ब्दस्य पूवी 
पूषदिणतामिलयैः । तेन सौवाचारस्यात् पराकवमेव नियतमिति ज्ञापित भवति । दं 

चाऽऽारप्तमिच्छ>दबल म्यते । जावरतमाप्यमिभूता समिदावारततमिदिति द्यत 

र्तमिच्छबदार् । तसाः पूतवविरोपणेन पूरिति यदथ समित्य करम" 
णोऽपि प्रकतं तिभ्यलेव । परीमित्यस्य प्रयमामिवय्ैसु न भवति सुरषारपवन्धादेव 
तमि प्रभमलविधानस्य उभैत्वापततेः । अत एव ॒पूवीधारप्तमिषमाधयेतयेतमपरि 

नोक्तम् । उत्तरावारप्तमित्िवृत्तितु सुचपाचरामावारेव । आवारवचनमूतयाऽम्याषा- 

नार्धम् । तमिद्वननं पञ्चदरेध्मका्टतनातीयसव्यादृ्यरभमू । तेन द्विपरदिशपरिमित. 

त्वाव न मवति । बुं सुतं च सादयति तच्न्मननेण .। चकारादन्यत्याठीमषि 

सादयति । एता अदनितिवहुवचनान्तौच्छम्दमनतं मसरमेपाऽसददिलेकवचनानेत- 

च्छन्वन्तं करोतीस्यषैः । ता विष्णो इ्त्रापि तां विष्णो इयेकवचनान्तः प्रयोगः 

कर्तव्यः । या एताः चः सुतस्य लोकेऽ विष्णो ाहीत्येकाथकतककवरोहे 

अद्ितेऽपरत्र तस्य दशितप्ायत्वात् । विष्णूनि स्त्यस्य स्यनि विष्मति वैष्ण 

घाम प्रानापयमियेकबननान्तरथोगवििठनाॐज्यै सुगातममिमचपत् इयर्थः | 

बहुवचन पूनाचैलवंस्वीहृत्य बहूवचनान्तमयोगविरिष्टयैव मरस्य विनियोगे वार 
नक्त 

मिदुमुभयनोहर्नम् 1 पलुवामाजय्यादीमिलादिकं' सीने । अत एव 
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स्प्मतययो नोपा्तः । अघायं यजञः० म्न वच ०मापरादाः एिवी होता° एौरा- 

सननमाज्यं यजमानेऽभिष्शति । 

वेदं निधाय सामिधेनीभ्यः समेष्यति 
नवयेधपं प्रतिविभज्य सकमिध्ममाद्धापि । 

वेदं निधाय सामिवेनीम्यः संपरेष्यतीतिक्रमानुवादो वे्न्तपरिस्तरणनिदृत्यैः । 

होतृषदनकद्नं तु हेत्व सवाध कल्पनीयम् । जथवाऽनुाद्तरतादत् तैव कल" 

नीयं धतु होतुरुपयेशनफाठ एव कदपनीयमृध्वयुणिव वेदं निधाय ॒नवमेधं परति- 

विभज्य सामिवेनीम्थः पपरेवयतीत्यन्वयः । तत्रापि परामिमेनोम्य इत्यस्योभयत्रान्वयः 

साममिनीम्यो न्वमेधं प्रतितिभज्य प्ामिमेनीम्यः सपेष्यतीति । सामियिनीम्य इत्युम 

यतामि तादर्थ्यं एव चतुर्था । तेन साभिनयं परतितिपञ्य सामिवेनय्े सपेष्यतो- 

लौ मवति । होतरमिति शेषः । सामिवेनपरेषसपू विभागस्वहशैः 1 सामिषे 

न्य सपरेषोऽञचये समिष्यमानायानुदरूहीति । नवपेष्म परतिविभज्येत्यनेन ्ामिवेन्योऽत्र 

नेति गन्धे । तात्र परदीपि्यनते । पामियनीम्यः प्रतिविभभ्येलत्र प्रतीतिव+ 

चनात्समो विमागः । ततन समत्वे विमाग ुेकका्ातमकत्मेव । अनयस्यापमवात् ॥ 

एवे च नमु सामिभेवीप्रणवेषु नव काष्ठानि प्जिपति । अवशिष्टानि! षट्का्ठानि 

नवमकाष्टप्रतेपेण सहेन्धनाभेत्वोव प्रक्षिपति न तु सामिपेनीपतेबन्धिेन 

षित । तत द्धे समिषािस्यनमावनयेव प्रक्षिपति न तु प्ामियेनीनन्वि- 

सावनयेति तातपयरमः । अयमर्थः पुनरिष्मशब्योपादानाहम्थते । अन्यथा तष्य 

शयधयीपततः । एतेन पटू प्रेष द्वद कष्ठे परकेपणीये परिमानीपार्या नरीणि पतह 

क्षिपति, अया तृतीयषषठनकमेषु प्णोषतकैक पर्िपति, इतरेषु षु दे दवे इति 

केषा नित्कदपतं निरस्तम् । प्रकृति्रयाजमानम् । नस्ति देवाः पितरः । अत्र होते 

वितो पमाहाऽऽप्तम्बः-- पित्त ऋचक्ञिएनूक्ता मवन्ति नव चा प्राचोरिति । तिन्ल 

आश्वलमयनेक्ता वा । पराचोरनाुतताः प्रकघतीरेति । युप" 

हौत्रपतस्व आ।पस्तम्बोक्तमाश्चकयनेक्तं वा ्ह्यमिति ज्ञेयम् । 

ओढा देववाखभिुपवाज्य सुवाघारमाघा्ोप्ीप्परि" 
धीरथाप्नं च तिः संमृददीति समेष्यति सगृ 

भरवरं श्णीते यथा महापितृयङ्ञे सीद् दोतरिस्युक्त्वा 

॥१२॥ धुबाया अष्टौ जहां छहाति चतुरुपभृति ॥ 

ओदाघु आवाहिताघु होत्रा देवता अभनिपूपवा्य मेदेनाऽऽहवनीयम्च त्रिरु 

१क.भ्निन1 
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पवजय । हदमुपवाननमदृष्ा्म् । जोदाघ्ु देवतासूदकमुपवाञयेत्ववश्रय उदकोष्- 
वाननदरेनात् | छेण पुशाया, आज्यमादाय वेदेनोपयम्य प्रजापतये मने 

स्विति प्रां सौवमाघारमाारयति सौवमाारमाधायं सर्गाय कतरे्वति ॥ 
से प्रवरं प्रवृणीत इत्येतावौव तेमागवतदर्थस्य प्ैप्यापि प्रतौ प्रेषा 

उत्तरत्र सं इत्येकवनेनञनरेष संमा्मिऽवगतेऽभिममीननिः संमोतथेवै॑प्ेषः 

स्यातप् मा ूदिवयतदभैम् । नेवं समृ इतयेकत्चन विरुध्येतेति चेन्न । 

तस्यञचरेव पमा्गौ न परिधीनामितिपकषानतस्तपनार्भलेन विरोषामवात् । एकु. 

वचनस्य जात्यमिपरायक्लकद्ना परेपाठ्य वयतत निरता । एर च परषपाठः 

परिथीनामपि पमर्ग बोधयितुं, पष्ट दृलेकतचनमसेरेव तंमर्ग न॒ परिधीनामिति 

बोषयितुमिले पदरथ तिद्ध मवति । परिमीनां सेमागामावपलेऽनिमन्नीिःपेमहृदोति 

प्रषः तै सुेणाऽ्वारमाधाय तिलः पराचीरुतीहैलेखतुकषणासतारमपवरणविषान 

एतयोतिव्रतिः स्याता मा मूदियेतदथैमूमयोगिवानम् । सुशवारो शुवाप्यायनान्तः ॥ 

प्रवर परवणीति यथा महापितृथजञ इचयकं परूबम् । यथा महामितु्ञे पीर होतरितयेता- 

वानध्रवर् इलत्रेनैतावच्छ्ैन यथाऽवयहेतृषरणनिदृत्तिः तिथे तद्वदत्र पीसरथः । 

सीद दोतरित्युकेति पुनरनुवारो धुाया अष्ट जह गृहातीयनेन काख्यववानार्ः। 
वाया इलनन्तरमाज्मिति शेपः । भुवातिकष्याज्यमषौ) अवारं जहां गूहति 
उषश्ति धतुः, चतुरवारं गृहात । हां गरदणेषेवाऽऽप्यायनं नोषशति अहणेषु । 

भुवायां नावशेषयेत् । पञचावसिनस्तु दशङृतवः पशचकृल् ययाकरे सुवेहाति । 

सादयति लुचौ होताऽऽदापयति । 

याजुषी याजुषरीयैव | आद।पयतीति पदच्छेदः । िनन्तमिद्म् । अध्व 

मिति शेषः । पीद होतरि्यनेन प्रवरवाकने(ग)दमपि ज्ञायते होहुरेतावत्पयैन्तं 

तिषठतैव तर तिष्ठत एवोपेशनमिति । सुचािति देहटीदीपन्पयिनोभपत्रानिति । तर 

जुूपशतोः चुतः पदन तुष्णीमेव दुवाप्दनोत्तरं तयोः समच्रकापरदनप्यतु- 

चितत्वात् । 

भतवतीमध्वयो जुचपास्यसे तयुन्यमाने जुदूपशता- 
वादाय सषदूतिकरान्तस्तिस्ो देवता यजति । 

दतिगेति शेषः । तथैवाऽऽपलतम्ोऽपि प्ठिततन् । उच्थमान इति वभाननिरे- 

शदितदवाक्थोचारणतमकारं लु बोरादानम्। चच होताऽऽदापयदीलेतावतैव भ्कृतिपरति 

तवतो मध्वो सुचमाध्येतयच्यमन जुूपथलोराराने हिद्धेऽने वचनं केवटे वृतवती 

शबद एवाऽऽदानमवप्यापतनयेनोक्तं तद्वार । एतेन प्रयानामेव चुगादापन- 
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मिल्याश्वखायनादीनां मतमपि निरस्तं मवति । प्रतियागमतिकरमणे द्रथितुं सक्रिति- 

वचनम् । स्पष्टाऽधः । अत्र पश्चहोतारं वदेघनमानः । 

उत्तरतः प्रथमायाः पुरोदुबाक्था< संभरष्यति दक्षिणत इतरयोः। 

सक्ृदतिकमणं यागतरया् विहितं तत्न प्रथमयागकरियाहतनन्विपुरेनदक्यपतमेष 

सथा्यतिकरमणोत्तरमेव कर्मलयतापरतक्ताविदं बचनपु्तरतः प्रमायाः पुरोनुवाक्या ते 

पयतीति । सङकदतिकरन्त इति वचनातयागोततरं प्रयक्रमणविधानाच प्ैयागधि" 

मतिका्य मधये परत्याकमणामवेन्यहु्रयागदववपरनृाषयोदैतिगतः 

विद्धनिद वचनं पषयागािमतिकान्तस्य मध्ये परल्याक्रमणापभेऽपि अप्रेणाऽऽहवनीय 

परोनुबाकयासरषाचैुच्तरत आग रषे दत्नाऽ्णाऽऽहवनीपं दक्षिणतो गत्वाऽऽ्राव- 

णादि अ्रेणाऽऽहवनीयं पुरोनुवाकयसतषर्भमृत्तरत आगतष्यापि प्रत्यक्रमणं 

तत्त मवति | येन मार्गेण गतस्य कमैव मर्गिणाऽऽगमेने प्रतयाक्रभणल्यवहारात् । 

कमु पादवितेप इति धार्वदिपृलद्प णदविलषप एव शक्तश्च । नदयम्रेणाऽऽह- 

वनीयमत्तरतो गमनमाहवनीयभ्रिममरेशोलस्नविशिष्ट१ देयं रितु शधं 

गमनमेव । अतः सकृदपिकरमणविरोधामावादुत्तरतो दक्लिणतो वेत्यनियमः स्यात्तं 

वारयितुं दक्षिणत इतरयोरिति । उत्तरते। वैदेरुतरतः । प्रथमाया यागक्रि- 

याया देवताया इति वा । पुरोऽनुक्ति देवताहानार्थं हेतिति पृरोनुबक्या 

ह्यति वै पुरोतुवाकथयेति श्रुतः । पुरो देवता यागं प्रक्तीति वा पुरोनुवाक्या । 

रेवन पुरोनुराकभयाऽॐदेति शतः । प्रथमायाः पुरोनुवाकयं प्रथमायाः पुरोटुवाक्धाव- 

क्तारमित्य्ैः । अयता प्रयमायाः पुरोनुवाकंयाभिलनन्तरं वरु होतारमिलध्याहारः | 

चहु वा द्वितीयाऽ द्रश्व्या | 

यञ्जुहामाञयं तस्याधनान्नि यजयर्धैन सोभम् । 

स्पष्टम् | 
यदुपश्ति तच्जुहापानीय तेन विष्णुम् । 

तजनहामानीयेति वचने सवीनयनाये बिन्दुमात्नमपि नावशेषेदिसयेतरथम् । 

यन्हामानीते तेने: । तेनेतिवचनं पसतरादपनत्यस्यानतयाऽैन विष्णोरयौ 

मोऽभनोष्दाहुतिरिति शङ्का स्याता मा मूतकितु ओपेन जुहामानीतिन ्दगेव 

विषणे्ीगः स्थादिसयेतदैम् } उपांदपानपिकारतवत्वैषां दन्यिरीतयतुमश्रणम् । 

भर्कूततसयमेतयागत्यम् । तिकलः पराचोराहुनीटेति श्रुतैः । आहुतीनां होम इति 

सूं बौधायनस्य पतीचरेवैता आहतः पस्यापयेदिति शाटीकिरिति दैषात् । पूर 

मधये पथादिति कसते सष्ोकते 1 यापनं समापनम् ] छती दमे. चाऽुतिः 



४ षरपटछः] गोपीनाथमट्तज्योत्ाव्याख्यासमेतम् 1 ६५५ 

शब्देन वषटकारकरणकक्िया ज्ञेया । याजुपहैन्नपेऽपि आश्वदायनीय एव पाठो 

याञ्यातुवाक्यानाम् । 

भयाक्म्य या ते प्ेऽयाश्चया तनूरिति रूपरेणोपसदं जुहोति । 

उपतदमित्याहुतिप्तमारूपातामाज्यस्पास्यान्येन जहति या ते अद्नेऽवाशया तनू- 

रित्यत्र तूशब्दमदशितानुपङ्गबोधितपानुषङ्गरनाशयाहराशयास्मकं मन्दमयं मिलित्वा 

मतय मवति । तया घ या॒ते अदनेऽयाशयेतिपतीकपूनितमचैरककेकैकामुपतरं 
जुरतीलः । षवग्रहणे जुूवय्य्यम् । अपावधी खदिव्यनतो मन््ः । अत्र 

पठित एव खाहाकारः । तवूरिखनुहञ्रद धनाय नमिनिनाऽपि द्वितीयाध्याये प्रये 
पदिऽनुषङगो वाक्यपरित्तमातिः र्षु _ तुद्ययो0ित्वारित्येन सूनेणदुषङ्ग उक्तः 

षु बक्यस्य परितमतिः पदवक्ाने येन पोऽनुपङ्गो मवति । सषु शेषु 

तुस्पयोगिलादन्वयकारणततम्धाद्विि ॥ इषटिकवन्धितवैटिकपेवाऽऽग्यम् । आपूर्ान्य- 

भिति तु माप्यकारः। त्र मूं चिन्म्। ्रतिपत्तिकर्माणि कृताकृतानीत्युक्तमेव । 

जन्यत स निवर्त एव । अननुक्रमणात् । बराहमे च तिस्र एव परापिनरनूच्ये- 

ल्यादविा यावहुक्तेन परिपरपानाचच । भत एवङ्कटोपगिमित्तकभ्रायञ्ित्तानयप्यन्तरा 

पतितानि निकमे । तथाच नौधायनः--कमौते पैलरमाणा इवोपपददिः अचेेयुनी- 

छृतमाद्विरनिति । अनेन हुत वृ्तिैवति नतु मघ्यमेति शरदशषितं मवति । 

प्रथानत्तवन्िप्रायश्ि्ते तु मवलेव । तत्बन्धयाहुतिप्तु आज्यस्पाट्याञ्येनेव | 

भदन्तीभिः पाणीनमक्षालयन्ते ब्रह्मा राजानं 

विक्चरसयलयाप्याययन्ति  निदूतुपते च यथा 

परसतदक्षिणो्तानैः एषह सन्योततानैरपराहे । 

पाणिप्ताछने भिल्नमाप्यायनं हवनं च॒ यया पुरस्तदित्येवे सवेन 

वक्तव्ये पाणिपरजालनकिसपनगोः पनर्षिषानं तनूनप्ो्रकाचिकं पामिपतामं वि~ 

सने वरमकैकत्व चानित्यमितिजञपनाधैम् । अथवा मदनतीमिः पाणोन्ञालयन्त 

इति पुनविधानमत्र मदन्यो मिञ एव नाऽऽतिभ्यायां याः इतातता एवेति ज्ञापना- 

म् । नद्या राजान विहठरपयतीतयेतदधचनपरयोननं त्वननारोक्तमेवेति । मदन्यस्ता 

आपः 1 नह्मतविभेरवपतरख्यापनाथैमन्र वचनम् । यथा पुरप्तादितिव चनं ततत 

प्यम् । दक्षिणा उत्ताना यां स्वपनो तै प्रवया उत्ताना येषां दक्षिणानां तै 

जजनपदम्याऽपार इदयायत्रापि । तयाचाऽऽपलम्नः-अब्ीनदनयाऽऽप१ा३ इत्य 

तदायानिहवाच्छृतेति । 

अ्रीदेवपतनीर्पाचक्य सुत्रह्मण्य रुधरह्मणयामायेति संपेप्पति । 

स्पष्टम् । 



६५६ सत्यापाठिरचितं श्ौतच्न- = [ ७पमपरभ-- ` 

अगनदिषपलौव्यचक्वेति्रषोत्तरं देवपलीग्यास्यानै कर्वन्यं ततथमिलाकाद्न्ता- 
यामाह-- 

बाग्बायोः पत्नील्यपरेण गा्पलयमुपविश्या 55 
शी्नो देवपत्नी सेनेन्द्रस्य धनेति वा । 

अपरेण मारहपतय गाहपलस्य प्तमीपिऽदर एवोपरविशाऽऽपित्वा देवपलनीदवपतनी. 

परतिपादकान्मन्रन्व्याचषे । ते च तेननदस्येत्युवाकोषातताः । व्यास्यानं वक्थशः 
पाठः । धेनेति वेत्येतदनन्तरं ब्र दित्येव शेषः । तथा च सततं तुधद्वव्य्यो मवति | 
व्याच इ्यानुवत्तौ तु तस्य पूततप।ठपरतया पकद्वयकरितिधापततेः । अथ वा 
व्याचष्ट इत्यस्यैव पततपाठपरता छक्तगयाऽङ्गीकतैव्या । अष्याहारपिक्ञया ठक्षणाया 
उषुत्वात् । यच्च भ्याच्ट इति उकफिसतव् वक्यशः पाठ दुव॒ । यत्र च सूबरहृता 

वाक्यशः पठितस्य मच्रस्य सातत्येन प्राठः कृतललत्र स्तमेव । . अन्यत्र तु अनि. 
यम॒इत्युपोद्धातोकप्रकारेणा्रपि विकस्पतिद्धािदरं वचनमिदं ज्ञापयति यत्र 
इत्सनानामनुवाकोपत्तानां मन्राणमिकच विनियोगस्तत्ानियमनेदत्रैव नान्धत्र, प्व * 
मानानुवाकादिमच्नोपाततविनियोगे तु वाक्यश एव पाठे निपतत इति । तेनन्रष्य पेना 
वृह्वतेः पथ्या पूष्णो वाखरायोदीत्ता सोमस्य एथिव््नेषतूनां गायत्री रद्राणा ति 
गादित्यानां जगती विष्णोरनुष्टुखररणप्य विराञ्यज्ञप्य पड्क्तिः प्रनपप्तेरनुमतिमि~ 
तरस्य शद्धा पितुः परप्ूतिः सूष्व मरीनिशवन्दमतो रेदिण्युषीणामरन्यती पर्जन्यस्य 
विद्युतो दिश्थतल्तोऽवान्तरदिशा अद रात्रिश्च कृषिश्च वृष्टिश्च विवविश्वापचिति- 
आऽऽपो पयय सूता च देवानां पल्य इतये पतलयेन वा पाठः । 

मत्रघण्वस्य कमाऽऽह-- 
सुब्रह्मण्य; सुत्रह्मण्यामाहपाति । 

सतरह्मण्योमितिनिगदा्यूदपामप्रवक्ता सुवरहमण्यः प्र पुनहण्यामाहथति सुवरह्मण्या. 
स्यनिगदध्यूदपान्ने्रमाहयतीत्यथेः । पुत्रण्या दि शबदैरिन्दमामन्रयते सुखाभमिति 
यावत् । इन्दराहनायं सुनडण्यार्यनिणद।षयुं ताम त्र षादित्य्पो वा । सुत्रहमण्येति 
सुतरदमण्धामित्यतननिगरोलन्ञतामतंजञेयम् । सरीटिङ्गनिद्रेयसतु सुवहमण्वार्यतामरूप- 
वामिेपणत्वेन । वमे सुव्रहम्येति बहूडचश्रतेः । सुनहमण्याहवानदे शमादाऽऽपस्तम्बः~ 
उत्करे सुवरस्ण्यामाहुथति पूवेदेनां यनमानोऽनुमन्रयत इति | पूवर्व द्िणद्वा- 
वौहोः प्रताततिष्ठिति टासयायनद्राहञायणौ । तत्प त दीयपूतरतो ज्ञेयम् । 

अत्रपसदमेतानि क्रियन्ते | 

उपपतदमुपपदमन इनूपपवं प्तुपपवमेतानि कर्मा कतैनयानीलषैः । 

+ 
4 
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४ चण्पट्टः ] गोपीनाथमभहक्रतज्योत््ाव्याख्यासमेतम् । ६७७ 

एषं मिरात्रर सायंप्रात प्रवर्पोपसद्यां प्रचरति । 

एतावत सामान्यत उपतत््मयोगः कथितः । अघुना प्रवर्योपत्तत्था तदिवपपंख्या 

चोच्यते--तिदणां राणां समाहारखिरत्रम् । अहःैकदेशंरपातप्याच राते- 

रिति सूम चकारेण ततपुतपस्याद्गुटेः घरपाव्ययदिरिति पूघू्सय््याुचतिामेन 
स॑स्योत्तरमूतरानेशव्दादच्पत्यय } द्विगुरकवचनेमित्यककद्धविः । द्विव प्रमाहरस 

नपु कमिति नपुप्कत्वम् । दविगतु पर्याप पमाः तैलयापू द्विगुरिति परघ्ात् 

अत्र रात्रिशव्दो दविवप्तपरः पाय्रातःशव्दषममिव्याहरिेण । न्यव उपहमितयवं 
वक्तव्यं टाघवात् । कऋरनुमर्मिण पनिच्यतो वक्गायोगा्च, तया च तरिरात्नमित्येतै वचने 

किमर्थमिति चेत्सत्यम् । उपपदे रत्रौ क्रियायामपि दोपामावं ज्ञापयितुं तथोक्ते" 

रावदयकलवेन मैयथ्याभावात् । दोषस्तु दिवाकीर्वो वषट्कार इत्याश्चलायनपूव्रषिद्धः 

परवमय तु अनारञ्ववेऽपि रात्रौ प्रचार इत्ययमरभसु प्रवय वक्ष्यमाणेन ज्ञाप 

केतैव सेत्स्यति । योऽमुक्त प्रयोगः प॒ उप्थितत्वासरातःकारतेवन्धी मवि । स 

प्ेतष्वपि प्रयोगेषु मवति । तत्र त्ाथशबदष्योक्भ्ातकारवन्वरयोग त्त त्ये 

नोपहिते प्रथममुपादानम् । प्रथमेऽहनि साये द्वितीयेऽहनि प्रातः पराथ च वृतियेऽ- 

हनि प्रातः सायं च । एवमुक्तेन प्रकरण प्रकोप पवरोपतदौ तान्या प्रचर 

तीतः | अस्ये र्यतवात्तमभितैकवचनम् । 

सुपू्ाहि पौबाहिकीभ्या< स्पराह्न आपराहिकीम्ाम् । 

परवपोपक्त्यां प्रचरती्युषञ्यते । युष पहः पुपूर्ाहः। घुष्ट अपराहः सप 

रहः । पुपर्वहशब्देन पूवीहपीरघात्मकः कटो गृह्यते । स्वपराहशब्देनपराहो- 

त्तराधीत्मकः कारो गृष्ते । तत्रप्युदयोत्तरं षटिकषद्रयमप्त्पू्व घ्कि द्वयं लाज्यम् | 

अघर द्वेधा जधा वा मिमागः। परवाह मवे पेवहिक्थो । भाप्रह भवे जपरहिकयौ । 

उपपरदाहतिल्यवस्पामाह-- 
याते अपरेऽयाशया तनूरिति प्रयमेऽ- 
हनि सायमातः सुवपदानां जुहोति । 

भ्रात सायं चेति पा्प्रातरिलेवमेव विग्रहः | घमीदिष्वनियम् इति वातिकादयं 
साधुः । पमीदिराङृतिगणः । उमयकाठवाचिशब्दयोः सह ॒पंरयोगे सायैशन्दसैव 
बाहुल्येन प्रय भ्रयोगः । ततामिेनरहोमादौ यथास्थतेव । तत्र सतायमारन्येवोष- 
करमो र्यते । वैश्वदेवे तु अथ पतायप्रतः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयादि्यश्चलायनेन 

स्ाय्ातरित्ुक्ेऽपि प्रमाणान्तरा नुरोधेन परतरारम्यैवोपक्रमो दयते । प्रकृतेऽपि 

१ ख, केण 
९ 



५८ „ - सत्याषाढविरचितं श्रीतचन्ं- [ ऽपतन 

प्ातरारम्यवोपकरमात्धनुतोषेनैव प्रातःप्रायं प्रवर्ोपपतदम्यां प्रचरतीतयेवं वक्तव्य 
सामान्यतो निदेशो व्यारूयानतो विशेषप्रतिप्तमैहि पैदेहादजक्षणमिति परिभाषां 
ज्ञापयति । तेनाधिका्य॑ उपत्यितिरूपव्यारूथान।त्रायमुपक्रमस्यैव विरोपप्रतिपत्तिः । 
वैश्वदेवे दिवाचारिम्य इति दिवा नक्तंचारिभ्य इति नक्तमिति । दिवानक्तं विमि. 
च्छन्त इति प्रातःप्तायपरयोषवानक्तपदयोः कमदर्शनरूप्यार्थानासमतरपकतमस्यैव 
विशेषप्रतिपत्तिः । गभिहोतरेऽभि्योतियो तिरः स्वाहा पूरो उोतिग्योतिः पूरः 
स्वहितिमच्रकमदशनर्पव्यारूथानात्सायमुपकमष्यैव मिशेपपरतिपतति । धते यय. 

प्ुमयथाऽपि करमो हदते तत्रािन्योतिन्योततिरिः छ्ाहा पूर्य जपोति्येतिः सूः 

स्वहियेवं मचक्रमः, साहा त्वा पूर्य्य रदिमभ्य इति प्रातः पथ्पादयति खाहा त्वा 
नक्षनेभ्य इति प्रायमिलेव मचवशिपविनियोगक्रमः । सुपू पौवीहिकीम्या५ सप 
राह आपराहिरम्यामिलेवं काटविषिक्रमः । तत्र सरायमुपक्रमपताभकटिङ्गपिक्षया 
भरातर्पक्रमतताधकणिजञाधिक्यरूपल्याराना दविर पपरतिपत्तिः प्रातरपक्रसयैवेति परि" 
माप्योजनम् । तेन प्रकृते बहुदर्शनाुरोबेन सतयंप्रातरेति पठितेऽपि प्रतमतायभि- 
स्थव क्रमः तिष्यति । तनूरिल्नुषङ्प्रदशेनरथम् । उपपदाहुतितिधायकेन पूरव॑ूमरेण 
ग्यवस्याया अपिद्धलत्तदर्धगिदं सूत्रम् । सुवेणेव परदानं यस्याः सा चुवप्रदाना तां 
खवप्रदानां खीटिङ्गद्वितीयेकवचनन्तपिदं पदम् । उपप्दाहुतेरियं पत्ता, योगरूढं 
पदम् । सुवाहूतिं जुहोतीत्येव प्रतिद्धतवाद्क्तभ्ये छुवप्रदानामितयेवे वचन(ने) काथि- 
दत्र विशेषोऽस्ति । प्त चेपुप्रेपणक्रियानुकरणरूपः । तथा च सूत्रान्तरम्-इषुप्रते- 
पणमिव या ते अम्नऽयाशया तनूरिति दुवेणोपपतदाहुतिं जुहोतीति । प्थोऽहनि मथो. 

` प्तदिवते या ते उपरेऽयाशया तनूरिति मच्रेण प्ातसायकाटिकिप्षमे पत्म गयोः 
खुवप्रदानां जुोतीलर्थः । 

याते अभ्रे रजाशयेति द्वितीये । 

अहनि सायंप्रातः ुवप्रदानां जहोतील नुवते । द्वितीयेऽहनि द्वितीयोपतदिवते 
याते जमर नाशया तनूरितिमन्रेण प्रातप्रायका्िद्वितीयोपसप्योगयोः दुवध्र- 
दानां जुहोतीलभेः। पूर्वमत्र तनुरिलनुषकञभद शैनादत्राप्नुपङ्ोऽ्दशित एव मवति । 

यातेञ्रे हराशयेति ठृरीये। 

अत्राप्यहनीत्यादिकमनुवकरते । तृतीयेऽहनि तृतीयोपदिषपे या ते अभ्रे हराशया 
तनूरिति मनरेण परतःतायकालकितृतयोपत्त्रयोगयोः सुकदानां सुोतीलरथः । 
असिनमनेऽतुषङ्गः परित एव उतो । 

# चदपीलयसबद्धम् । 



1 

४च-पटडः ] गोपीनाथमक्ृतज्योस््रव्याख्यासमेतम् । ६७९ 

यदि पुरो युध्येयुरयः मथपायापधाय जुहुयात् | 
यदि क्षत्रियस्य यजमानस्पामित्राणां पुरः पुराणि खेन सह॒ युध्येयुः पराणि 

श्वः कामयुवी तदाऽयः काठायतं प्रथमोपप्दाहूलपीजयेऽवधाय प्रक्षिप्य या ते 
अग्नेऽयाशया ततूरिताहुतं जुदुयात् । 

रजत९. हिरण्यं मध्यमायाम् । 
# मध्यमायां मध्यमायां मध्यमोपपतदाहूलर्थज्ये रनतात्मकं हिरण्यमवधाय या ते 

अने रजाशया तनरित्याहुति जहयात् । हिरण्यपदवाच्यतवं रनतेऽप्यस्तीति प्रदर्शयितुं 
हिरण्यवचनम् । पै९ हिरणभ्य९ रजतं तदूर्षणैर हिरण्यममवदि्ादीनि चिङगान्यमि 
पतन्ति दुधैणैशबदो रजतवाची । दिरण्यशब्दस्य ठेमरनतोमयवाचित्वादकिनातीयमत्र 
हिरण्यं आ्यमिति शङ्का स्यात्तं दूरीकर्तुं रजत्वचनम् | 

इरितमुत्तमायाम् । 
उत्तमायामुत्तमोपपदाहुलयथाञ्ये हरितमबधाय या ते जश्न हराशया तनूरितयाति 

जुहुयात् । हरितशब्दः सुववाच्येव । पै पुवणै९ हरितिमिति मन्रलिङ्गत्, तेभ्यो 
रिते पत्रे तोममदुहदिति टिङ्गाच । 

यदि सद्ग्रापं युध्येयुरितयेकेषार् । 
यदि कषत्रियस्य यजमानस्य शत्रवः पद्यत युध्येयुः प्यानं कुनुप्तदाऽयं विधि 

सत्यिकेषामाचारयागां मतमित्यर्थः | 
अयङ्ञसयुक्तः कपः ॥ १३ ॥ 

यदुपायान्तरं नैव विदयते तदा ज्ञपंयुक्ततवम् । उपायान्तरत्त्वे त्वेतस्य यज्ञतं- 
युक्तत्वं नेव मवतीत्ययैः । अयमर्थः समुपपमैवडालम्यते । 

मध्यमाभ्यां पौवाहविकी भ्यां भवर्योपसद् म्यां भरचयग्रिण पाग्व<शं 
जन्माचः प्क्रमानक्रम्य शद्ुः निहन्ति स पृ वेदेः । 

प्रचरेति ल्यपा वेदिविमानाव्यवदितोत्तरतवं बोध्यते । तेन ततपरदानमुदुम्बरशाखा- 
भिरखननां परििप्तयतीत्येतदनन्तरमेव । प्राखेशस्य पू्॑ान्तमनोदकपूतरएासूतरयोयैः 
संपातस्ततरस्याच्छङ्कोलिषु प्रकमेष्वतीतेषु एृष्ठासूत्ानुगण्येन शङ निहनि, पत 
शद्रः पशा पशचिमपान्तमवोदवसू्षटयापूत्योरयः संपातलत् देयः, पत मध्यमो 
भवति | अगरैव वेद्करणम् । वेदिविमानातपूमे परशौ इष्टा । 

विमिमे त्वा पयस्छतीं देवानां पेतु 
युदुषामनपरस्फुरन्तीमिन््ः सोमं पिवतु 

# इदं पद्मधिकम् । 



६८० “ “ सत्यापाढविरवितं शरौतसु्नं- | ‹पततमप्रनने-- 

कषेमो अस्तु न इति षद्तरिश्शातमाच; 
मकमान्मक्रम्य शधं निइन्ति स पूवी 

वेदेरितयतुकीते। भ्रपमनिसातच्छङ्खोरारम्य धदमिशतप्राचः प्रव्यान््कमान््- 
कम्य वेदेः पूवर पूान्तमवेदकपूवभ्कपूत्रयोैः तेपासत्र शङ निहन्ति प्त वेदेः 
पवीर्थे मध्यमो मवति । सकृदेव मच्नः । 

पा््यच्छज्ञोः पश्वदशच दक्षिणतः पञ्चदशोत्तरतः 
भक्रम्य शङ्क् निहन्ति ते भोणीं पू्वाध्याच्छ्ोद्रीदश 
दक्षिणतो द्वादशोत्तरतः भकरम्य शङ् निहन्ति तासौ । 

भकम्येतयतः पूर्व प्रकरमानिति पूत्रदनुकौते । शूद्छपरतरेणेव माने तिद्धेऽतर 
वचनं श्रोण्यू्मनिष्वपि मलनपराप्लर्भम् | एतप्य पूतस्य स्वतच्नमानविवानाथते ~ 
सूतरोक्तप्रकारं विनाऽऽभेवाकतमवेनाप्गलापततः । तेन पश्चदश दषिणत इत्यत्रा ऽऽदौ 

मचे परक्रमं मकरस्य तूष्णीमितरान्मक्रामति मच्रनन्यादृष्टटामाय । एवं पशवदशो- 
त्तरत इत्यत्रापि द्वादश दक्षिणतो द्वादशोत्तरत इलत्रापि च । एवं च षष्ठयां श्रोणि" 
द्यमेपद्वये भिचित्वा पवार मच्रवृक्तिः सिद्धा मवति । एशि भवः पर्य. 

स्त्मत् । पुवीमे मः पूवीधय्तस्मात् । दिगादित्वायत्ययः । पश्ा्पासपवीधौदि- 
लप्पाठ एव । शुखधूतरे तरि द्शत्पदानि प्रकरा वा पद्यात्तिरशवी मवति पटूिश- 
सपराची चतुक्िशतिः पुरस्तत्तिर ति पौमिक्या वेदेरविजञयत इति । एतस्मि. 
दिमनि पृदान्यमि प्करमविकदपन । ततर पदस्यनिकषिधल्युक्तं शलवसू्रे-पदर युगेऽ- 
रत्नावियति शम्यायां च मानर्थैषु याथाकामी रान्दार्स्य विशधितवादिति । विश 
यित्वात् , अनेकतरिवत्वादिलर्थः । परं दशाङ्कटभिति बौधायनः । दशाङ्ं कषद. 
परिल्पि प्तः । द्वादशङ्कं पदमिति कात्यायनः । हुतानि जिदिधानि पदानि ठोकिकपदेन 
किकसपन्ते। एतान्येव द्विगुणानि विगुणानि वा प्रका एतेन प्रकरममनिनैव सविधा 
भिधिले सोमे मानम् । पदैगीनं तु नात्र भवति । तत्रचिकते्ासंमवात् । एवं सप्तवि- 
पेऽ विंशलङ्खचवरद्धिव्यौख्याता । पराभिचितये तु स्वेषामेव पदपरकमणामिच्छया 
विकर्ष इति केचित् । अन्ये पुनरेवं उ्पव्यािच्छन्ति परैशतृधिधैधिशलङ्गुखेन वा 
भकरमेण मानमञ्निचित्ये । एकविवेऽप्नौ विशत्यङ्गुटेन द्विषिवादिषु प्र्विधपयैनेषु 
चतुरिशत्यद्युढेन षड्विधादिषु द्वादशव्िधपयैनेषु निंशरस्गुरेन लौकिकिन वा 
दविपदेन घयोदशादिषु पदू्शदङ्गुरेनेयारिषु पर्वषामि पसे येऽप्रयः पञ्चचलारं- 
शदङ्गुढेन परकमेण पेमवन्ति तत्म्यतुगुणा वेदद्धिः कायां वमैकादशिन्यां तस्य 
परदशितत्वात् । यथा पश्ाशद्वियऽघ्नो षटूप्चाशदङ्गुढो दण्डः भरकस्पानीयः, 

१ख.ग. एतेन ॥ 



5 चण्पण्डः | गोषीनाथमहकृतजयोमरनपासवासमेतपर् ॥ क्ष्य 

एकशतविषेऽशीयङगुल इलयादि । तां शोचते विषिना मील तत्र तत्र शद्कूतनि- 
इन्ति सन्यविष्नाधम् । 

अश्ष्णवा भानेन सपाय मदक्तिण स्यन्यया पर्यातनोति । 
अश्या कोणतताभिन्या रज्ज युक्तं गानं तच्टुवोकत्करणेकरजयुपाध्य- 

मनेकरचुाध्यं वा तेन मनन वेद पेपाय सन्या रन्यप्तया चतुर्ष कोणेषु 
निरितेषु शङ्छुषु प्रदिणे स्तः पर्योतनोति पिष्टपतीलथः । वेदिरेत्नमिति 
शेषः । अक्षयत्यव्ययम् । अत्रापि प्रादकषिण्पवाची न भवति तस्य परिमाषयेव 
षिद्धः किंतवनुकूल्पवान । अस्तत प्रमाणे प्राख्चितेव । तेन वेदिप्रानप्रेश- 
भजतातत्वालुकूढं यथा मवति त्था ददं परयतनेतीति सिद्धं मवति । 

† अन्वातनोति पृष्टया । 
यद्यपि वेदिपाधनार् पूवमेव प्रष्टयासूत्रं दत्तमेव तथाऽपि तस्याः भरयोननपत्चं 

सूच्यते । तस्या वेदितिमाने त्तरं विनाशे पुनरपि एृषठयापूतर देयोेव तत्यरयो ननं दतत 
मनृषष् बहिः स्तीति । एृ्ठशाठदो मध्यवाची । ष्ठे मा पृष्ठा रन्तुः । दिगा. 
दित्वा्यत्मत्ययः । अक्ष्णया मनिन सपायेलनेन विहरण प्रदक्षितं त्कारः 

शास्वमूत त्रिकचतुष्कयो; पश्चिकाऽकगया रज्नुः्ताभिच्िरम्पस्तामिरंमौ चहुरम्यस्ताभिः 
श्रोणी इति । त्रिकचतुष्कयेसति्यकवर्धमान्योस्तामिलिकचतुष्कपशचिकामिन्ञिवार- 
मम्प्ताभिर्परि सिक्मिरंप्ौ मवतः । चतुर्वरमम्यस्ताभिः श्रोणी मवतः। यथा त्रिका 
तरिरम्यप्ता दवदिक। चतुष्का निरम्यस्ता षोडशिका पञ्चिका तरिरम्यस्ता विंशिका । 
एताभिखिभिरम्यस्तामिद्वीदशिकया पोडशिकया विंशिकया चां मर्त्य । 
एताभिरेव चतुभिरम्यस्ताभिः प्चदशिकया रींशिकया पकचविंशिकया च ̀ श्रोणी 
मातव्ये । एवं पद्मी रज्युभिरयिहरणम् । परकारान्तरमुक्तं ततरैव-द्वादशिकप्िकयोल्न- 
योदशिकाऽश्णया रज्जु मिरंपौ द्विरम्यस्तामिः श्रोणी इति । जन्पदपि प्रकारान्तर् * 
सुतं ततरैव--पचचदशिकषटिकवोः सततदशिकाऽरणया रजछ्ताभिः श्रोणी द्वादशिक- 
पश््निशिकयोः सतिशिकाऽकषणया रजनुस्ताभिरप्ाविति । अन्यदपि प्रकारान्तरमुक्तं 
ततरैव--पटूनिशिकायामष्ट दशेपपमस्यापरसमादन् दरदशमु वकतणं पश्वदशमु रक्षणं 
धष्ठधान्तोरनतौ नियम्य पर्दशिकेन दक्षिणाऽपायम्य शङ निहन्तयेवमुतरतसते 
श्रोणो विपरयस्तयांऽपत पश्चदरिकेमेवापायम्य द्वदे शङ निहन्पेवमुतरतस्ावंतौ 
तदरेकरण्ब्ोक्तं विहरणमिति । इदमकरज्ञ्डः विहरणम् । यवदायाममि्युक्तस्य मान 

सेवां प्रपश्चः । अन्यच्च तमेव --एतावन्ति ज्ञेयानि वेदिविहरणानि मवन्तीति । ठेद- 
रहितानि एतावन्ति मवन्तीलय्ैः | अन्यच्च तत्रैव --अषटाविंशलोनपदरपदसते महि" 

दिरिति । प्दयहणं भ्कपप्युपक्षणम् । ष्यानोपयोऽपरि क्तैव-दइतिग्नादं- 



६०२ सत्यापाढविरवितं शरोतखत्रं- [ ७पएतमम्र-- 

सदरादशमु दिणघ्ां शरण्यां निपातेच्छेदंविपरय्येतरत उपरध्यत। दीर्वचहुरला 
तया युक्तां संवक्षतेति । दकषिणस्मादपादारम्यापरान्य्ष्ठयाया दक्षिणतो द्वादशपु 

रजुं निपातयेत् । दक्तिणतदछेद दीर्निकोगमज्ञपा विपर्यस्योत्तरपाश्चं उपदध्यात् । 

सा पदटविशत्माधिका पविंशतिन्याप्ता दीैचतुरशरा भवति तपा सूतां गणयेत् 1 सत 

विशतिषटतरिशतोस्तयोः पषण नव शतानि द्रति मवनिति | 
अथ याज्ञिकानां पृलनोधार्य कारिक क्रियन्ते-- 

परैस तिविधेवेदिः पक्रवीऽपि मीयते । 
आदौ वह सधे प्भैवहौ निशाकरे ॥ १ ॥ 
सर्पचनदरे सार्धचनदरऽनरेऽ चनदरकेऽयके । 
कृ्णवत्मेनि चार्थे च तथाऽयं परनन ॥ २ ॥ 
सरे तथाऽ्ये च चेऽ सारभवाहिके । 
अथै चेति तु एृ््यायमिकविशतिशङ्कवः ॥ ३ ॥ 
स्यसतीकष्णग्रा अथ मेेदरजजुः सूकषमा टदा तथा | 
पदददशमिः प्रोक्त पार्थमानी तु मानतः ॥ ४ ॥ 
तिथैववानी पोडशमितशत्याऽक्णा प्रकोतिता । 
आदौ च प्रे प्रोणिकेतियिषु दक्षिणा ॥ ९ ॥ 
एवमवोततरा शोणे प्रकीर्तिता । 
अय रज्ं पर्थमानींपुरतालश्चिमेऽकषिकाम् ॥ ९ ॥ 
कृत्वा विहरणं इु्यान्महवे््तयेरुवः । 
अन्तये चतरे चैव महविदेसतु दक्षिणः ॥ ७ ॥ 
जपो द्वादश प्रोक्त एवमेवोत्तरः स्यतः । 
अथ पाशो विपर्यय रञवा विहर्ता ॥ < ॥ 
द्वितीये स्मे श्रोणिः सदततो दक्षिणा मता | 
दशस्या श्रोणिरत्तरा तस्य कीर्तिता ॥ ९ ॥ 
तीये दशे दले तवदु््यवटः षदे। 
तर्य द्वादशके दले प्रशप्तर्िष्ण्यीीरितम् ॥ १० ॥ 
ुदेतिषयरथ द्िणं परिकीतिवम् । 
उत्ते होतृिष्णया्भैरप्नं स्यत्तयाऽधकम् ॥ {१ ॥ 
तदुत्तर वदप॑स्याः शंतिपो्रादिविष्ण्यकाः 1 
प्रादेशमात्राः प्रदेशान्तराखाः स्भिष्ण्यकाः ॥ १२ ॥ 
स्थादच्छावाकयिष्प्यस्य मानं किंचितततोऽभिकम् । 

प्म च मन भेव दक्षिणः सदतोऽतकः ॥ १६ ॥ 



& चण्पटद़ः ] गोपीनाथमहकरृतज्योत्प्राव्याख्यासमेतम् । ६८३ 

$ दशस्या प्रोक्तः सदप्तत्रोऽपकः। 
। पष पञ्चदशे धानश्रोणिः पश्चपु दक्षिणा ॥ १४ ॥ 
+ एवमेवोततर श्रोणिर्वि्ानस्य कीर्तिता । 

अष्टमे षोडशो वैव मानीरीयं तु दक्षिगे ॥ १९ ॥ 
तयैवोत्तर आधरभरभिषणय प्रोक्ते विचक्षणैः । 
परददैते विहरणप्रक।र उमयोरथ ॥ १९ ॥ 
पाथमानीपूत्रमहविदिदकषन्तपूत्रयोः । 
सुंपरतादुत्तर मध्योऽङकेषु रविषु छतः ॥ १७ ॥ 
माजीीयस्य पिष्ण्यप्य तत्र शङ्कं नियोजयेत् । 
महविदुत्तप्रन्तपार्धमान्या्यसूत्रयोः ॥ १८ ॥ 
संपातादृकषिगे मध्योऽङकटेषु रविषु स्मृतः । 

~ आञ्ीप्रोयप्य धिष्ण्यस्य तत्र शङ्कुं नियोजयेत् ॥ १९ ॥ 
नवमे च प्तदशे पदे प्र्ै च दक्षिणे । 
प्रमञ्जनदरिशास्योपरवमध्यः परकीतितः ॥ २० ॥ 
भ्रदिशद्धितये तस्मान्मध्यदुपरवस्य तु | 
रसोधिपतिदिकस्योपरवमध्यः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥ 
दशमे बटे च पदे सावे च दक्षिणे 
अपराजितदिकस्थोप्रवमध्यः प्रकीतितः ॥ २३ ॥ 
परदिशद्धितये तस्मान्मध्यादुपरकस्य तु | 
वीदोत्दिश्योपरवमध्यः प्रकीर्तितः ॥ ९२ ॥ 
प्रदेशमात्राः परदिशनतराला एत ईरिताः । 
द्वदे विशके चैव पच्चल॑पतु दक्षिणः ॥ २४ ॥ 
धानस्याोत्तं्प्येकेव परकीतितः । 
अथ रन्न पावमानी पुर्तासश्िमेऽशकाम् ॥ २९ ॥ 
त्वाऽग्रिमे विहरणं प्रकम्य विच्तणैः । 
विंशके द्वादशे वैव व्धुवेयासतु दक्षिणः ॥ २६ ॥ 
अंसः पञ्च पंभोक्त एवमवोत्तरः स्छतः । 
पठे पञ्चदशे चेव टुवेया्तु दतिणा ॥ २७ ॥ 
श्रोगिः पत्वं स्यालवुगेया्तपोत्तरा । 
रण्वा विपयतया वाऽपरि स्याद्वहरणं त्विदम् ॥ २८ ॥ 
अणोयपी पुर इति पकषोऽपात् भ्दैते । 
वेदेषु दलिणोऽप्तः स्यात्तत ईरितः ॥ ९९ ॥ 

॥ 
{ 



६४ सत्यायाठविरचितं शरोतसू्- = [ पषमभे-- 

पु भोणिर्दतिणा स्यदिवमेवोत्तरा मता ॥ 
युं दशपदायामं नेति केनत्समूनिरे ॥ ३० ॥ 6 
तरिदेषवस्गृेप्वसिन्मतेप्रोणिपतु दक्षिणा । 
एतमेवोत्तराऽपि स्यादप्तकप्यवंमीरितौ ॥ ६१ ॥ 
पतो युगमात्री वा स्याकनाणीयस्तवमत्र तु 1 
पवीधयैशङ्कुस्ान तु सूपावट उदातः ॥ ९२ ॥ 
आशवध्ीयस्य पिप्य मण्डपोऽप प्रदरे । 
वेदेः पदेषु पाश्चत्यशङ्कोरषु तत्ते ॥ ६३ ॥ 
ठ्न स्याचन्मया उततरापस्य चकम च । 
एतयोचिहवभोः सूत्रे तन्मध्येऽपि च काजछनम् ॥ ९४ ॥ ति 

महविदयुत्तरानतपूतरमध्येऽपि टाजूछनम् । 1 
एतयोरपि सूत स्याद पशाधयैशदू टतः ॥ २९ ॥ च 
कृतं रविषु यदम् तावन्मानं च पूत्कम् । 

तदुत्तरे प्रदेय तु ततर स्पष्टं च ठज्छनम् ॥ ३९॥ 
महविचयत्तरां प्रात देयं सूप्रमुरक्तया । 
एतयोरमि सूत्रं स्यात्तत) वेयन्तपूत्रके ॥ ३७ ॥ 

मध्ये छतादङ्कनात पुरः सर्षपे ॥ 
पश्चाच छाञ्छनं कार्य विहृत्य चतुरश्रवत् ॥ ६८ ॥ 

मण्डपं तत्र तेप्ताध्य कटयैसतं परि्रयेत् | 

दवार दक्षिणतः कुर्यपोडश कुखविस्तृतम् ॥ ३९ ॥ 
अथवाऽरलिविस्तारमयव। द्वारमेव न । 
कितु दक्षिणतो नैव प्रिशरियणमेव तु ॥ ४० ॥ 
मण्डपस्यनुतापते प्रकारोऽयं परदशितः । 
मण्डप प्रकारोऽय कक्तत।पत ईते ॥ ४१ ॥ 
महवेदुत्तपरातपूत्मध्ये तु छाच्छनम् ॥ 
कत्वा सूत्ाहुरोभेन तस्कता्ैषदद्वम ॥ ४९ ॥ 
परलकचेवामि तद्वतसयाच्छ्यायतनवत्ततः । 
वक्रता यादशी वेधा मह्ाप्तादशी मेत् ॥ ४३९ ॥ 
वक्रता मण्डपस्यापोत्येव पकद्व स्टृतम् । 
प्रमानं यद्। वे्यालदा तु प्दआदिकम् ॥ ४४ ॥ 
पदमानेनव भवेदिति भोक्त विनक्ेः । 
दशद्कुलाससमकपद्द्ययात्मा प्रक्रम यदि॥ ४९॥ 

५ 



४ चश्पटडः | गोपीनाथम्कतज्योत््ाग्याख्यासयेतम् । ६८५ 

पद्मनिनैव तदा करव्यं सदमादिकम् । 
रवितिध्यङ्खत्मन्यतरत्मा प्रक्रम यदि | ४६ ॥ 
परदपतोऽतनिमानं स्याद्धविर्धानप्य नैव हि । 
एतात्प्रकरमेण मनि द्वाराणि चैव हि ॥ ४० ॥ 
अरलिमात्रण्यव स्युरितयं विहतिरीरिता । 
कारिकाः पुलनोषाय याज्ञिकानां समीरिताः ॥ ४८ ॥ 
तां करोति यथा दुपणमासयोयैदन्यत्संनामात् । 

तां कृतपसन्यानपिकां वेदि करोति पेनमनवनैम् । यथा दुशपूर्णमात्तयोरिति 
वचनाुदधननाघरग्यः रेः प प्राकृत एव नत्राच्छिद्रभपाठकरोः भेष इति दारिक- 
येदिवदेव पुरलता्िीयदेश उदमेदः स्तम्बयनूर्मिवपतीत्ुक्तं मवति । प्तम्बयमुर- 
पाद्नदेशोऽप्यनेनैव व्यार्यातो मध्यमस्य वेदितृतीयस्यपूर्वषादिति । तजनोषरवाणां 
काटात्सम्बयनुहैरतीति बौधायनः । त्र काठव्दो देशवाची । उपरवरेशा- 
स्लम्बयनुदरतीति स्पटमाह कात्यायनः । छं तसमा इत्यादि संनमनवं॑खननान्तं 
करोति । 

स्फ्येन विघनेन परमा प्रशुना च । 
वेदिं शुषनतीति वचनविपरिणामेन वन्ध; । जाप्म्बस्वेततसषटमेवाऽऽह् । 

एतस्य कर्मणो वैदोपिकत्वादतैव वैशेषिक जच्छिदरिकप्रपठङोक्तः प्रेषो मवति । स 
यथा~ इमां नराः छृणुत वेदिमेल्य वसुमती रुद्रवतीमा दिखती वर्नदिवो नामा 
परथिन्या यथाऽये यजमानो न सिण्यदेवस्य सवितुः घव इति । अत्र मन्न यद्विश्वे 
उयावतीमित्यायिक्ं बौधायनोक्तं तनो पहम् । अनवस्थपत्ेः । वितु माक 
दिताज्कर्मतेन्धेवाऽऽभिक्यमुपरतनयम् । एवं र्व्न द्रटव्यम् । यथास्पमनितर 
इलयनेन पत्ता विनिषोग उक्तः प्रं तु स्प्टतयाऽनुक्ततात्ताङतः । कृपुतेति 
लिङनामैपतवम् । परिकमिणोऽत् प्रेष्याः । जतस्त एव॒ कतरः | यथा श्रौ 
छृुतेति वहुवचनात्परिकर्िकत्वं तथाऽत्र विषनादिकरणकटोष्ादिहननाचधैकोऽयं 
प्रैषः । स्फ्योऽत्न लौकिक एव ल्याज्यत्वात् | विनो पुदररः । परयुसधस्यानहुहो वा 
पार्वालि । परशुः कुठारः । स्फेथन चत्तकायाः प्रथन, विवनेन . रो्टादिहननम् । 
पवां तृणच्छेदनम् । प्रशुना मूढन्छेदनम् । स्फयकायं॑विषन।ित्रितयकयौनते | 
पुंशब्दः लियाम् । प्रेयमगाद्धिषणा वर्हिरच्छेति मन्नलिङ्गात् । स्पथादीनि भज्ञात- 
स्येव निदधाति । उत्तरनोषयोगततच्वात् । स्वयः सद्गाक्ृतिः, अहोमा्यानि तु 
मरणस्येति वक्ष्यमाणपत्पापूत्रदवरणदर्तन्तदमावि य्ञियवकतनः । विवनोऽप्ये- 
वम् । परमाव तदाकारा योगलादायतो प्रह । इदानीं पश्वानयनस्यातिनिन्दि- 
तत्वात्, ज्यं टोकिदिटं प्ममप्याचरेललिति या्ञवसयेनाछमभस्यतिनिन्दित- 



६८६ सत्यापाठविरचितं श्रौतसू्ज- ` [ ७पपतमप्रशर-+ 

स्याननुषठेयलोकतेखरस्यान आयतीमिव पं शिष्टा गृहन्ति । आम्य परमपि मनर 
पञ्शव्दपरयोगो न विरुध्यते । परट॒रायप्मय इति ठो प्रसिद्धमेव । चतुःशिखण्डा 
युवतिः एुपेशा धरत्तीका भुवन्य मध्ये तस्या ुपणीवधि यौ निष्ट तयोदेवा- 
नामधिमागधेयमिलमिमन्रणमध्व्युगा कामम् । तथा चाऽऽपलम्बः--दशपूणैमा्व, 
स्पंनमनवर्ज प्राग्तरत्परिग्राहात्कृत्वा चतुःशिखण्डा युवतिः पवेशा पतपरतीका 
भुवनस्य मध्ये प्यार सुपणीतधि यौ निविष्टो तवो्देवानामधिमागयेयमिलमिमन्येति । 
बे करोतीति विपरिणामेन पनन्ध इत्यापलम्बपूत्रतेगतिः । अनु्रततन वेदिशब्दे- 
नोत्तरवेदिरव ग्रहा नु महविदिः । अन्यथाऽमिमचते दं करोतीतिव्यप्प्रलयनोधि- 
तप्तमानककतवातुपततः । नच स्फ्येन विघनेन पश्वा परशुना च वेदं र्वन्ति पू 
सूत्रेणान्वयः, तथा च वेदिशब्दैन महविदेरेव अहणमलत्िति वाच्यम् । अभिमृच्रणस्वः 
प्तमानकर्तृकत्वाुोषेनाधवव्यतिरिक्तकर्तकत्व पततः | नवेष्टपत्तिः । मुरुपकर्तकतनि- 
वहिप्पततो गोणवहिभरतकतूकत्यकल्यन।य। अनुचिततवात् । अत एवोत्तरपूत्र उदुम्बर 
शास्राभिः इसशाखामिवा छन्नां परिवाप्तयती्युत्तएवेदिप्रुक्तोऽयं॑विधिः पगच्छत 
इत्यस्त्वापस्म्बसूचवि चारः । स्पेथेन _वविनेनेति पूतं शराकृतवेदरिकरणरोषमूतमेव ॥ 
यममूठमतिशेते स्पेन तच्छिनत्ति स्पनोततमा त्वचमुद्धलयोत्करे निवपतीलादिविषितः 
स्प्यस्यैव करणत्वं प्रातं त्या वेदेमैहसेनायेगतवाद्विषनादरीन्पपि तत्त्काथपाध- 
त्वेन विधीयन्ते । स्फयग्रहणं ठौकिकष्पययहणाथम् । परिकमिकतुकयेरिकरणेऽये' 
स्फ्यः प्ाङृतकरमतु त्वटिक एव । चकारः प्राङ्तवेदिकरणपतुचयाधैः । तेन प्राकृते 
खननान्तं छृतेदं वैशोषिकं करोति । नचानुक्तपपुचयार्तवं चकारस्वालविति वाच्यम् |' 

स्फ्यः खस्लिरिति वक्ष्यमाण उपष्यानमच्रे चतुणमेोपस्यानपिधानेन चतुरतिरिक्त्या- 
वात् | 

यतमागुत्तरस्मात्परिग्राहात्त्कृतवो ्तरये- 
य्या कल्येन दशपदायत्तसदि करोति। 

यदिलुवादशनोदकेप्रा््योततसवेदिकरणकारविधानार्थः । देवस्य पितुः पतव इति 
खनति दङ्ां उङ्क चतुरङ्गुटा^ प्ीतामातरीमिल्यादि उत्करं तद्गमयतीस्यनत 
दशीपूणंमाप्तवत् । जाहाथैपुरीषां पडकामध्येति काम्यपलः प्रकृतावेव । काम्यानां 
भ्रकृतावेव निवेश इत्यमियुक्तोकतेः । उत्तपरिगराहापूरवतनं यत्क त्छृलो्सयाः 
कट्पः प्रकारः पडापूत्र उक्तप्तेन भ्रकरिणेतततविदि करोति । अन्र॒ ततोऽभ विशेषो 
दश्चपदामिति । एतद्विहरणपरकारः शपू -दशपदोत्तसेरि वतीति प्म विज्ञा- 
यते तदेकरज्ञ्योक्तं पञचदरिकेगवापायम्यार्वेन ततः भ्रोण्यंतातनिरिरेतां युगेन यनमा- 
नस्य वा पविमाय शम्यय। परिमिमीत इति । तत इति पषठयन्तत्ततिः । तस्या 
उत्तसेेरितय्थःः। दशपदा पेतः कषेत्रतो दशपदा । युगमपि दशपदायाममेव, मानं 

2 

य 
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वेणूवत् । केचित््वतच प्माणमाहुः । तन्मते युग षडशीव्यङ्गुलात्मकम् । षडशीति. 
यगमाहुरिति श्वमूत्रात् । अत्र यनमानग्रहणमधव्युवयारप्थम् । शम्धया परिमाण 
मृष्टा पूवे वदेूपावदायावकाशमवशिण्य शम्यथोततपेदं विमिमीत पुरारी. 
चीनश्म्बा शम्यां निधाय वित्तायनी मेऽपीत्यादि । 

उत्तसेदिकरणे प्ान्तरमाह-- 

अरदीयींपुरस्तादिलेकेषाम् । 
अंहीयप्ती, अणीयपी । शुल्सूप्र-विमितायां पुरस्तालाश्षान्यवुपहरच्छरतिप्तमर्यौ. 

दिति । उपहारो हाप्तः। अपीसपूष् यावतः प्रमाणस्य हपिस्तावता प्रमाणेन पश्वा 
स्ार्भान्यौ वधयेदिति पष्यति | यया महवेयाः ्रोणिमानं भरशालदात्मकं निश 
सपक्रमात्मकं वा ततपशचमांशःपटूपदातमकः पदटूपकरमात्पको वा तप्य हाप पुरात् । 
पशव त्िशत्पदात्मकं विशलक्रमासकतं वा तत्चायेनाज । तेन ू्राटापद्। द्वादश 

दा प्ासूपरत्रीयकतीलयस्िन्पसे मवति । 

उत्तरेणोत्तरं वेयस्सं॑भ्रक्रमे चालालः 
पशनाददरादश्मूस्करो वि्तेऽपरिम्ति घा । 

चात्वाड इति माविनी तक्ता संस्कारनिमित्ता । उत्तशयनगेत्तरवेयेप्स्योत्तरतः 
सैलञजमेकं भक्रममानपत् एकं प्रक्र पदमानपज्ञ एकं पदं मीत्वा तत्र चातवारस्य 
दिगा क्षिणरेलामध्यं वा परिकिरप्य तदनुरोधेनोच्तरतः शम्यामात्रं चात्वा 
चतुरश्रं परिकख्पयेत् । शम्धामात्श्रालाल इति नौघायनः । शम्धाशब्देन पटुतरशव्- 
छातं मानमेव गृहे नतु शम्थाकारोऽगि | तदाकारपयलुलामनिन्रेलछेलना- 
नतुकूटत्वात्, उत्तरवेयाः कलेनोत्तरोद करोतीति भिषनिव तदनतरगततवत्ताधन- 
त्वाच्च । उत्तेगेत्तरं वेयं क्रमे चत्वा इत्यस्यापि पररटेलनारिकियाया इव 

सिद्धावर पुनर्वचनं शम्यया मानार्थम् । उत्तरं वेयंपमिलत् वेदिगैहविदिरेव नतूत्तर. 

वेदिः । अन्पथा चातवाञत्व महवेदिमध्ये स्मावेशापत्तः । ननूकरस्यानदश्ैनायाय- 
मनुवाई इति वेन । नातरयददशपूकर इवेताकौव तदौतिद्धावनुवाद्मैयध्यपततेः 
चात्वाठप्चिमानान्ष्यद्वा द्वादश भ्रक्न्धकरम्य तत्ोतकरपरानौ तन्मध्य वा कषात् | 
उत्करः पदद्वयात्मकः । द्विपद उत्कर् इति सूत्रन्तरात् । वियत इत्यप्य मवतीलर्थः। 

अपरिमिे वेलनेनाधिकमप्यनियतं प्रमाणं ्हयमिति नेष्यते 1. जपरिमितशब्दार्थः 
कालयायनेनोक्तः--भपरिमितं प्रमाणादूय इति । भूयः, अधिकम् । पदमानपकष 
चात्वारमष्यद्धि दवादश पदानि मील तन्नो्रमध्य एव कार्यः । पदपानपते 
चात्वापश्चिमान्ताद्रादश पदानि न सिमवनिि | आ्चीधोयमण्डपनिवेशानुपपत्तेः | 
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जभरप्रीयमण्डपोऽपि पमौ पमनिनेव । उत्क वेदि्माः सवै कार्या वानि 
नापतादनारथ, ते च काण्डानुपमयेमेव । अन्यश्च द्रव्ये तेनरभिन तेुञ्यमाने षीवेश 
इति सूत्दविविषमीगापुत्कर परिः । भन्यसिन्दन्य उत्करख्ये द्रव्ये पदि तेनार्थेन 
सैयुज्यमाने वेदिपबदधातादनपदा्िन वचनातंवध्यमनि भर्म आादनाविकरण- 
पमाणामविशः भ्ाततिमेवतील्ैः । भत्ति नोत्तरे बाजिनस्याऽऽपराद्न वाचनिकं 
चातुमास्येषु । वैतरावरुण्यकरि्ाया वैश्वरेवयामिन्षाविक्ृतिताद्वानिनापतादनस्योत्करे 
करैव्यताया अत्रा प्रहिः । उत्करे वाजिनासादनमप्येततपत्रोदाहरणतेन सूष्रकृता 
तेगृहतम्--उत्करे वानिनमाप्ादयति परिषौ पशुं नियुलन्तीति । परषौ पशं 
गिुज्न्तत्युदाहरणे पं मिकचतुीसयपूपयुज्यते । 

सावन्तरेण बेदेः संचरः । 
अन्तरेेतयन्ययम् । ताविति अन्तरान्तरेणयुक्त इति द्वितीया । चात्वागत्करयो- 

मध्येन वेदिवन्धी प्रवेशनिगीमा्ैः चते माग मवतीदयर्यः । अत्राऽऽपलम्बः- 
अन्तरा चालवाछोत्करावाश्नोभचात्वाौ वाऽध्धुलीकवश्च सेचयुः पतः प्रते 
दशीकवः पैचेयुरतयेक इति । अवराध्ययुम्रहणं कैमुतिकन्यायेनधिनामुषठक्तगं दष्टा 
संबरनियमे कपु वक्तव्पषलिनामिति । दशी द्रष्टारः । ते ये वाह्या दशीकव 
इत्यविवाकंयदरशेनत्त द्विविधा बाह्या आम्पन्तराश्च । तत्र य॒ भम्यन्तरा द्र्टरसत 
निलयमनेन यथा ेचरयुिष्करमणपरेशने कुः । अथवा प्रुत कषेमे पू्येऽहनि दशी 
कवो यथाकामं तेचेयुरित्य्ः । प्त इति ववनादन्तराऽमरी गमनेऽपि न दोष 
इति केचित् | ध 

माचीनमारीभालतीचीनं चात्वाढादिलेकरेषाम् । 
अनोत्करपञ्चिमतोऽपि सचते मवति । 

उदुम्बरशालाभिश्छन्नं परिवाप्तयति । 
उदुम्बरस्य याः शासाः पलवास्ताभिः शालामिर्बहूव वनात्रप्रतिमिः । आपृ्त- 

गेनोटुम्ररशखामिः छतशालभिवां छतां पराप्तयतीति प्रते एततश।लमिश्छादनं 
विहितं सूत्ान्तरे दौगश्छादने पिहितमेतदुमयं व्यावयितुमिदं वचनम् । एतदन्तं मध्य~ 
मोपदिपते । एतरयेमेव मध्यमाभ्यां वैवाहिकीम्यां परवमोपपदरम्यां प्रवर्भ्ेण 
पराख्यं चौन्पराचः प्रक्रमास्रकम्य शद निहन्ति प्त पशर्थि केदेरि्सिन्पत्े 
मध्यमम्पामितयुक्तम् । न्यथा प्रयमो पद्वते वेदिकरणं स्यात् । उदृम्बरशावामि- 
इवन्नां परिवाप्तयतीलत्ैव श्ोभूतपदस्यन्वयेन मध्यमप्र उदृम्बरशालाभि- 

१ क्. मनि" । 
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इछन परिवापयतीलयेतावदेव स्यात् । उत्तमाभ्यां वौवीहिकोम्थां प्रवयोपद्भ्यां 
भर्यत्यु्तघोत्तमतवप्युक्तविथिबछात् । एतत्सव वारयितुं मध्यमाम्थामिति । एवं 
च शोमूत इत्यत्तरान्वय्यव । नन्येवं श्वोमूत इति वचनं व्यरथगु्तमाभ्यामित्यनेनैव 
सिद्धेरिति चेन्न । उदुम्बरशाखाभिहछल्ां परिवाप्यतीद्येतदपि मध्यमोषृतदिवष 
एवेतिबोधनधैतैव प्रारथक्यात् । अन्यथोत्तरपिनेऽपि कदाचिदनुठाने भर्त स्यात् । 
नच मध्यतोपपदिवेते वेदिकरणेऽपि उदुम्बरशालभिर्छ्ां परिवाप्तयति श्ोमूत 
इलयवभेवा्वं स्वीकृत तदुक्तरदिवप उदुम्बरशालामिढन्नं प्रिवाप्तयतीवयेतावन्मातर- 
मनुष्ये तिदत्तरदीव् उत्तवपौवी हिकयादीति वाच्यम् । उपदरहितदिवस्य 
मध्ये कट्पनाय; प्कछपूत्रविरुदधतवेनालन्तानुविततवात् । नच श्वोभूत इलन्न खण्ड 
परमातितष्य पूरव्रैवान्वय इति वाच्पम्। एतस्य नियमस्य ययार्परहविषीनयोः प्राख- 
शस्य सदोहविधानयोभ्ेयादौ म्थमिचरिणाप्रयोनकत्वात् । सण्डयवहारस्य मगवदा- 
चा्योच्छरातनिवन्धनत्वात् । उच्छरासप्य नियतप्रमाणत्वामावात् । उनामाच्छादितां 
प्रवायति निव्यौप्रेण रान्न गमयति रक्षयतीति वा । परकििमिरिति देषः | 
छन्नं रक्षयतंत्येनेन शालानामपि रक्षणं गम्यते । नहि शतानां रक्षणामवरे वरशि- 
षाया रक्षणं भवति । श्ोमूतपदप्राहवर्योदयमरपो रम्यते । एतदनन्तरमाप्राहिकभ्व- 
सपोपतरौ । एषं निसान पाय्रातः भवर्ोपच्यां भचरतीलयेनैव तयोः पिदधे" 
उक्तिः । अन्तरा मध्यम परवगोपदौ वेर ुर्वनीत्याप्तस्न एतत्ष्टमाह । 

सनोभूते ॥ १४ ॥ उत्तमाभ्यां पौवाहनिकीभ्यां 
भवर्पोपसद्यां भचयाधेव्रते मदाय तदानीम 
वाऽऽपराह्िकीभ्यां भवर्पोपसन्यां प्रचरति । 

शोमूते मध्यपोपपदिवपरत्तदिव्े शवोमूते शवप्तनर्पे दविर इत्यर्थः । शोमूते 
पोवीहिकीम्यां प्रव्ोपपव्यं परचधलेतावलेबोच्यमाने द्वादशाहायहीनानां तिन एव 
सराहस्योपपदो द्ादशषाहीनस्येति शत्या द्वाद शेपत्कलस्योक्ततिन मध्यगोपदिव्त, 
चतुष्टये प्रथमद्धितीयतृती यदिवसान्यतमद्िवतेऽपि वेदिमानादिच्छादनान्तकर्मणः प्रात 
त्वेन वेदिच्छदनोत्तर्भृतिषु दिवतेष्वमि तदानीमेवाऽऽपराहिकीम्यां प्रकोप्य 
भ्रचत्यस्य प्रततिः स्यात्तां वारयितुमुत्तमाम्पामिति वचनम् । तथा च मध्यमोपदिवप् 
चतुष्टये वेदिकरणेऽपि द्वादशोपपदिवप्रानतिमो पदिक एव तदानीमेवाऽऽपराहि म्यां 
प्रकर्षता परचयेति वियिनतु वेदिकरणदिवोत्तरभृतिषु रिवप्तेष्िति पतिध्यति । 
अर्ष्तदानतात्काटिकपरकर्पोपपदुष्ठानविषानायै उत्तमाम्पामित्याद्यनवाद्ः | श्वान 

तवचनमन्तिमपोवाहि कापराहिकपवम्धपपतत्ममृति हविधाने यजमानो रानाने गोषा 
यतीत्यनं कमकदिनपरध्यमिति प्रद यतुमिति द्वयम् । अन्यथा प्रवग्योपद्रयमातं 
स्यव्नोधितप्वन्य द्वसतापाकरणन्तं चन्तिमेपतदिवतेऽवरिष्मत्तरदिवप्त इलनियमः 
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स्यात् । अत आपकमेव श्वोमूतवचनम् | जर्धं च तद्रतं चानम् । एकप्तनमुतत. 
मेऽहनौति याजमानपूतेऽन्तिम पततदि एकस्तनततस्य विधास्यमानस्यारषमरषशन्दे- 
नोच्यते | । 

भव्पदास्योपसदपुपैति यारि पूर्वो भवि । 
यदव उपपतदपक्षया पूरैः प्रथमः प्रव्योौ भवति तदा परव दवाप्तोत्तरमुपततक- 

मयेद | 

अर्षत प्रदायाऽऽपेरा्ताऽरध मणीयारन्यायत्तन 
उर्गासतुकं निधाया्रिं मिष्ठाप्याऽञभिकषायै ` . 
भत्रावण्यै साथेदोहाय वत्सानपाकरोति । 

अर्धवरतमवशिष्टम् । अभ्निरिति पदच्छेदः । भ्नेरिति परच्छेदेऽेरावृताभेः 
प्रकरिगेलयरथः स्यात् । सत चापतंगतः स्यात् । नहयञेः कश्चन. प्रकरोऽतरपिक्षितोऽत्ति । 
ननवनिरिति पदच्छेदेऽपि कथमपेस्य देगतत्वमिति चेत् । `उच्यते-अभनिः, अग्नेर 
माभनि तयाऽ, अश्चिपंबन्धिपरणयनस्येत्यर्ः । तया चाशनिप्रणयनस्य प्रकरिणा् 
प्रणीयेत्य्थो मवति । सर चानृषठानानुगुणः प्न्नविरुद्धश्च मवति । नच ॒तद्धितप्त्यय।* 
न्ततवामावपृलिङ्गितेषः । भनुषठाननुगुण्येनाविरुद्धतेन चाऽऽओरितिषदच्छेदकसप 
नाया एव प्रबरतवमैकदेशितद्धितपरययन्तत्वामावपृठि्गोरदुबवादेषाऽऽपतकस 
नाया उचिततेन विपैषामावात् | भवृच्छल्दः प्रकारवाची । जनिरावृनाऽभिप्रगय. 
नादीपनादिना परतुदवपरिविप्रिषानान्तेन गुरुडुगन्वितेनतान्तेन वाऽतनिप्रणयनपरक* 
रेणाश्नंप्रणीयाननिकर्मकप्रणयनविविं कृतेत्यथैः। अ(ज)मनेरवृता प्रणेयियिताकौ- 
वरपीदनः परा्तवत्रज्निग्रहणमिधमे छते प्रन्यठित एवात्र परैषादि भवतीलेतरथम् । 
अम्यायतन उर्गीस्तकां निषयेति वच गुगुटप्गन्वितेननव्यावृत्यर्म् । शुत 
पे्वान्तराशृङ्गमवत्वं चास्त्येव । अयव तान्तकृदेवोत्तरनाम्थां निवपतीति पुपूत्ात्त- 
कदेव गुगुषुगन्वतेननोगीसतुकानां निवपन प्रात ऊरगाहुकोयाः पथैक्येनार्पायतने 
निवपनम् । अलिनि म्र आवरतनीयः । एतदिप तुमे पूररत्तरनु्दः । एकत- 
रलुवदि भधोगृक्रपः प॑शयितः स्यात् । वेत्त गछितपुस्को मेषलच्छरङद्यान्तराट- 
वरतिनयृणो तुका प्तू दश तात् ह्या । अवोगौसनुकाया एव निवानमितरयो- 
िवपनमिति विशेषं प्दयितुमेतर विवानम् | अस्िन्पतेऽपि क्रिपमिरादवृत्तिरपि 
सिद्धा मवति । उगीसतुकायां मानवपूत्रे विशेषः-वृष्णेरदूनपूकप्यन्तरशङगादूणौ * 
सुकामिति । अच्या्थः-पूत टूल इति टूपूर्ो न दुगपूर्ोऽदुनपू्तस्य कदाऽपि 

१ख. ग, निधानम् | 

2. 
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यघ्य॒ छोमक्नै न कृत त्य वृष्ोमेषस्य गुङ्ादन्तराऽन्रवे करगानो्ोसुका 
अद्धिति | निवन यया बीजं न्युप्य कषेत्रे तद्क्रिपा | निधानं तु स्पपनमेव | 
आायतनवचनमूगीसतुकानिषान उत्तरनाभिनियमो नास्ति करि हु यत्ङु्रचितपदेशं 
आयतन शृलेतादशापं बोधयितुम् । जभनिपदमभियैत्र स्पाप्पते तादश आयतनप्रदेशो 
आद्यो न तु तदितरप्ेशः । सत चेत्तरनाभिरूपततदिततो मध्यप्ररेश । शाखान्तर 
माहयक्मीणि च मध्यमेशसेवम्निसयानलोकतेः । भनिप्रतषापनम्नेः कुखायमपी. 
त्यादि पृणौहुलन्तम् । प्रतिष्ठापनस्यैवङान्येतानि । येन॒ नाव्यवधानं तेन व्यवहि- 
तेऽपि नाग्यवहितत्ववापः । पडवन्धवदश्चं प्रणयतीलपपत्तम्वः । यानुहीरपे 
यानुपोवात पर्व हौत्रम् । मि्ारभौ देवत। यस्य हा पत्ावरणी तसै, भागि 
सि ताद्य चहुधीयम् । पायंदोहायेलन्ापि ताद्य चूषा । अमिताय यः 
पायदोहसतदभमिति वाक्यागैः । वत्तानपाकरोति मातृम्यः एयक्करोति तूष्णीमेव । 
वत्ापाकरणप्य शालनिष्वचताददै शालाहरणं कन्यम् । मेनावरुणया इदा 
मिक्षाविशषणे देकताविवानार्थम् । शालाह्रणमन्ेषु यथार्थमूहः । तते पयति दध्या- 
नीय श्रपयित्वा वनीमूतं यद्वयं निष्पद्यते प्ाऽऽभिन्ञा । भण्डष्य वा एतद यदा 
महेति श्तेः । यद्रवीभूतं तद्वानिने, रेतो पै वाजिनमिति श्रतेः । 

इन्द्राय च दधिषमौय धरदुधो वृतम् । 
इन्द्रेन दभिधर्े द्। साध्यो धर्मो दिवो दधा घै इव वर्इति वा परशब्देन 

रक्षणिशिष्टा किोचपते। दो घर्मै क्षरणं यतेति वा। योगरूढं पदम्। इं च वि~ 
पृणं कष्यमागे दथिष्होमतधनोमूते यमिनद्रमाहुैरम यमाहुरिति मनने देवतानिश्च- 
यातमा देवता बराहमत्वाका्सां निवतयितुम् । घमं धरां प्रयो च्या दुहते 
सा वकस्य वत्समपाकरोतीत्यधेः । इदमि तूष्णीम् । एतरपै शालाहरणं तु 
पमच्मेव वषट्कारप्रेयत्वादृपिषर्ह्व्यस्य । चकारो दभि्रहाधधैकपायंरोहाथं 
तत्तद्ोम्य्त्द्सपाकरणं कर्वन्यमिलयुक्तपमुचयं प्रदरीयितुम् । एतदर्थ शाखा. 
हरणं तृष्णोमेव वपदकारमदेयत्वामावात् । यद्यपि शुतातद्कंवस्य वपटूकपरदेयत्व- 
म॒ह्ति तथाऽपि तस्य मिश्रणददषलमेव न यागेदिश्यत्वमतो न दोषः | 

सवोण्यद्राणि भवन्तीत्येकेषाम् । ,. 
मैत्ावर्ण्यमिलञातनि्यततवशब्दो घानादिरूपप्वनीयहविःरः । मामितायाः 

सवनीयाया या मित्रावरणदेवता तामपोह्य तत््यान इन्रह्य देवतात्वं प्रतङ्गदतै- 
वाऽऽमिज्षा सह्देयदरन्पणां धानादीनां सवनीयायां या देवता इन्द्राय हरिवते घाना 
निर्ैपतीन्दाय पूषणम करम्भ प्रत्यै भारत्यै परिवापठानानिन्दय पुरोडाशमषटा-, 
कपाठमितिपूत्ेण विषास्यमानस्ता अपोष्य तापं स्थने चनेन्रप्य देवतात्वं पे 
वीयते | आमिक्षाया मित्रावरुणयोः स्यान इन्दः । धानानां हरिवदूगुणरदित 
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इः । करम्म्य पूपणयद्गुणरहित इन्दः । परिवापानानां सरप्वतीमारतीप्यान 

इः । पुरोडाशप्य चिनद्र एवासि । इन्द्राय च दधिवरमाय व्टुवो वह््मिति 

पूूनादिनदयलस्ाुपन्यदाम दपं किममिति चत्यम् । सवीणि 

मवन्ीचैन्धपदरादिलयेन सूत्रे मिथमाण इन्रपदाकाकाया नियतत्वामविन सस्य 

सशयमपतलानन्वितत्वापतते । नचेनदाय च दथिवरमाय वदरो वत्पमिलेततासै- 

मेलं कर्यं ता सखन्पदस्य साम्यमिति वाच्यम् । पवोणयनद।9 मब ~ 

नीलेत्स्य पुतर करण इन्द्राय च दभिषर्माय वदू वत्मिखतापि अपकरोतीले- 

तदुपादान्याऽऽवद्यकत्वेन गौरवापत्तेः । 
अधरिवसयुत्तरं परिप्राईं परिष्हाति । 

अ्निवतीति पमी द्वितीयायै । उत्तरपरिग्राहविशेषणमभिदिति । अभ्निव्ल 

बपवस्वेलयस्य तेऽभिना प्ा्चोऽनयन्, वसुमिरक्िणा रुः पलक, माद्रि 

इलस्य प्रागभिना परिगरहस्तवनात् । एतेन वेदिकरण ऋतमपीसस्यरमनूर्वपरिमरहल्वं 

भदित भवति । 
न परिद्ठीतामप्रोक्षितामधिचरल्यास्तरणात् । 

प्रिगृहीतामुत्तरपरिम्देण परिगृहीतां वेदिमभोितां पती नाभिचरति नाविति 

ति । भा, आ्तरणात् । परियृहीतापिति क्चनमुत्तपपररहासेमभिचणे 

मेषो नेति ्रदशयिहुम् । आश्तरणादिति वचनास्कयेन् परतीची तमाीलारम्य 

स्तरणान्तमपो सितया अधिचरणनियेव इति । तेन मर्गं परोक्ष वे पमुप 

स्तरणार्थं शर्य छृणातीति सिद्धं मवति । जा आस्तरणादित्यत्ाऽऽकमिव्याप्तवित | 

वेनप्रोहषिताया अमिचरणनिकेषः कृत्सतरणानतं भति । इयं साखान्तरोया शति" 

रेवानूयते । 
सुलार्थानि काष्ठानि माहाेदिकं च बदिरूपकलत् मवति 

ृष्णीकाभिरः काष्ठानि वेदिं वहि त्रिहिः ोकषति। 

पुयिवा्धः प्रयोगं मेषां तानि पलानि । माहिया द माहयिदिकं भहवेया- 

स्तरणपर्याततं बरिशवोपक्ल्तं मवति । घुयाभीनि काष्ठानीलन्ोपक्लृक्तशरस्य वचन 

विपरिणामेनानय उपकलूानीति । परिकिमिरिति शेषः । पूयते कण्ड्यते सोम 

इति सुला, सूयते कण्डे प्ोमो यसिन्करमणीति वा पूया । पतया स्मननिषद्- 

निपतपनविदपुलशोदष्मिण इति पूत्रारलीणिकते वाच्ये मावदिरूेऽप कंयप् । 

ठकशकतद्धित इति ककारष्येततज्ञायां पकारस्य हरन्यमिखनेतेतपजञायां हस्य पिति 

१ स, "देवेन ।, २ ख. प. "ज्य स्रः 
ह 0 
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कृति तुगिति तुगागमे पुलति रूपम् । एवं च पुलयाशब्देन सु्यारुयदिवपतवन्वि्- 
कटकरमग्रहणम् । तेनाकयोत्तरोल्न्नानामुदयनीयामिज्ञादी नामपि तान्येव काष्ठानीति । 
सु्यरथानीति बिशेषणात्का्टानं छचार्थलेनेवोपकस्पन, तेषामतल्मकरिण ओोक्षणम् 
माहावेदिकमिति वदिविरेपणा्त्र घुलार््व्य नान्वये विरोधात् | एन ज्ञायतेऽ* 

ञ्ीषोमोयारभे मि्ान्येव काष्ठानि तेषां नवेतत्पकरिण प्रो्णे किंतु नप्रक्षितमिन्ध- 
नमसवादध्यदिति्ैपूत्ेणप्रेितेन्नाम्पाषान्य निपेषनच्छुद्धमिरद्धर्शीकिकमेव 

रोषणं तूष्णीमेव । उमयत्रापि चकार उपकल्पो प्रोक्षणे चानुक्ततदिवतपवन्धि्रहषा" 
चतमुचया्यैः । भपूषतेऽपि प्रात एव करम इति दरीधितूपदायकीतैनम् । धिक्ि- 
रिति वीपा प्रयेकं त्रिलपराप्यया । तूष्णीकामिरिति गृह्ये कतप्रोहतणीतस्कारपराप्य" 
म् । प्ो्षणततधनतवेनाथीदेवापां अ्रहणे िद्धेऽद्धिरिति वचने गृहो कपकारस्य 

परलिकलन्ञपना्ै् । तेन गृद्योक्तरौत्या पे्ताभिढकिकीभिर वा पोक्षणमिति 
पद्यं तिदधं मवति । तृष्णोकािर्युच्यमनि तूष्णीकाभिरद्धिरनयेन द्रबद्रभेण वेलये- 
वहः परो वैकसमिकमिलेवं वाऽपि कदायिदयैः तेमाव्येव त॒ मा मूदिलयेतदरथ 
स्पष्टाधैकवाशञदं प(रेयज्य ज्ञापनतिद्धविकद्पर्मद्धिरिति हणे कतम् । प्रस्रवि- 
रोधादधि विकरोऽतरेति ज्ञेयम् । उपकृ्मिति भूतनिरशाद्नोषोमोयदिवनन्धयनु- 
छानारम्मासरागवोपकसपनं परिकमिमिः कपैन्यमिति गम्यते । अगरोततितयेयमि चरणनि- 

पेषान्महवििदषिणश्नोगि्मीपदेशौ रोव त॑ देशमधिष्ठाय तत्रस्य एव मनने तस्मि. 
देशे ब्रस्तरणं छत्वाऽभिमे देशं भोक्ष्य तं देशममिष्ठय मश्रेण तत्िनेरे बरद 

रोस्तरणं छलेत्येवं क्रोणाऽऽं कर्व्मिति द्र्यम् । जेन परोततगध्यप्यन्र 
परत्यगपवगैता मवति । तृष्णीकमिरदधिः काष्ठानि वेदिं वर्दिश्च तरिकिः परक्षतीलन्र 

पूषूतसुलायौनि माहविदिकमिलेतसददवयमतुकते । 

णीं वर्षा बेदि५ स्टृणाति यथा दशपू्षात्तयो; । 

; तष्णीमिति कचनं यया दीपूमाप्तयेरिलनेन देववहिरणाम्रद्तमियस्य मत्रघ्व 

भाति स्याता मा ूदिलेतदर्पम् । यथा दशीपुणमायेरितयेन तणिरर्ान ्रलगप- 
र्मताओतूहागिच्छाद्नमनतिद्ं स्रणित्यादयो षमी प्राने । बे षायनेनाऽऽ" 

लाक्य सदोदविधीनयोऽ् बहुं स्तरणपुक्ं तदप्यविरुढ्लादृटाधेलाच स्वीकतैन्ेव 

आघा ये अभ्िमिन्धते स्टृणन्ति बर््िनुषक्। येषा 

मिन्द्रो युवा सखेति स्तरणीमेके समामनन्ति ॥ १५ ॥ 

इति दिरण्पकेशिसूरे सप्तममश्ने चतुर; पटलः 1 



ददथ सत्याषाटाविराचितं भ्रोतसुघ्रं- [ ऽपमपर्-- 

वेदिका सतीधेऽनयेति स्तरणी कए सयुट्, युबोरनाकाव्नादेशः । प~ 
सोष् । स्तरणीति ्ीठि्िर्श एतस्य मचरस्कवात् । स्रणा्भेयसगमवतीलैः 

इति ओकोपाहश्रीमदगिष्टोमयाजिषाहस्तामियुक्तवाजपेयपानितरव- 
तोपुखयानिद्िषादस्रामियुक्तपौण्डरीकयाजिगणेशदौक्िततनू न. 

गोपीनाथदीक्षित्तविरवितायां श्रीमद्धगवतस्लयापादाहिरण्य- 
केशिमूतराम्बुधिगतनिगूढाधैरत्नाढा मकृतविद्रलनसं- 

ताप्ापरकायां ज्पोर्छञार्यायां टतौ सप्तम- 
भन्नस्य चटुः प्टडः ।। ४ ॥ 

अय सप्तमम्रनने पमः पटखः । 

उपक्र शकटे मण्डलचकरे मयुक्तपूरै तयोः पुराणान्यन्धीनि- 
सरस्य भन्नारय नवान्ुर्न्ति च्छदिष्मती युग्यङृते कृतलाओरेण 
भागवश्शपवस्यप्य॒यु्ञते मन इवयोत्रयेदिफे चुदोति। 

उपक्टते इति भूतनिदशदस्ीपोमीयदिवपरवन्विमीनु्ानारम्मासगवोषकल्म- 
नीये । द्विवचनदि शकटे अनक्षि मण्डडाक्ररे चके यथोत पूमवान्यकार्येषु प्रयुक्ते 
भधुक्तपवे तयोः शकटयोः पुराणानुरातनान्ूतन्यन्धीनिसतध्य प्रजास्य हविर्धाने 
भर्लास्य नवान्ूतनानदायीय गन्धनदर्नति । परिकक्िण इति शेषः । छरि्मती कट. 
वती युग्ङ्ते युग्ये च ते कमे च युगयक्ते। हृदं च शकटविशेषणम् । युग्ये युग 
खठयवमापतिच्टृपनणव्ेतपूतस्थनुक्तपमुचपारथकचकररेण पंगुदीतादुगशन्दात्तदई- 
तत्य यत्पयः । छते नूतनादियोननेन छते कार्थ । एताद्शे शकटे 
सवाञ प्रामश्च प्रासस्य समीप एव प्रापि एव दातणे दक्षिणमृत्तर उत्तरमि- 
ल्येवमम्यवयिनावस्थाप्य युञ्ञते मन इत्योत्तसेरिके जुहोति । परिषटुतिरित्यने मन्रः | 
जहोतितेदितत्वत्सवाहाकारः । उवते शकटे इयेतावोष चक्रयोः शकटाज्गलात्म- 
सिद्धत्वाच्च मण्डचक्रत्वे सिद्ध इदं वचनं चक्रयोः केवलमण्डलाकारत्वै न विधीयते 
तु रविमण्डं यथा िद्ररहितं तद्न्मण्डलाकारषक्रे इृलर्थविशेषं प्रदरीयिहुम् । तेन 
च्छदरपदायेपटतितान्तराटवतपारचकरम्यवृतति्मति । प्रयुक्पू्वे इलनेन पुरातने 
परयाणगृहकयौवैनि{िति एव अद्धि इति पनितं मति । अके नूतने एव ब्रह्न । 
भयुक्तर्वत्वे विशेषमाह तनोः पुराणन्यन्यीनिनचपयेति । प्रसञल्य॒नवन्कर्वनतीति 
पुरातननूतनतताधारणे नवस रकृतका्हतमतवं ठक्तयति । क्तेति वचनमधवुकला- 
येमू । अत एव क्त्वाप्रत्ययस्य समानकमकल्यमप्युपपदयते । ज्यवायेनावस्यापनमाप- 
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सतम्बेनाक्तम्-जत्रेण प्राैशमभितः पर्टयामन्यवयन्निति । कात्यायनः-- हविानि 
स्थाप्यति पृष्ठामुमयतो यरः प्र्ाछिे प्राची उभयतः शाम्य वक्ैयो 
दक्िणमिति । मानवूत्ेऽन्यो विशेषः--वहिवैदि चक्रण्यन्तचुपस्तम्भयतीति । 
ओत्ततेदिमदणं बौवायनकात्यायनोतशाटामुलीषनिरातार्म् । 

देवश्चताविति पदतृतीयस्मैकदेशेन पत्नी दक्ति- 
णस्य हविधनिस्य दक्तिणामहषरं दषिणेनो- 
त्तानेन ति; पराचीनपुपानक्लेवटु्तरस्य । 

गृहे स्पपितस्य पदापतृतीयमागस्यैकदेशेन द्विषाविमक्तसयैकाशेन इविःपरोमा- 
स्थं धोयते स्थाप्यते यिम्द्धिर्षान, तच दक्षिणं दतिणदिकततबन्धीदमितिधृ्ञां 
चिह्वितम् । एताहशस्य हविधीनप्य चक्रं निष्काश्य दक्तिणम्धुरं दत्तिगेन इतेनो- 
त्तनेन त्रिः पराचीनम्ेशमरम्पोपरिषटाद्यरेशान्तं त्रिवारमुप प्रमीप उपविहया- 
नकि | अज्ञनानन्तरं तस्य तक्रं योनयति । एवमेवोततरस्य हविधीन्य ङृतवा चकं 
योजयति । दरग्धष्टमकवामन्वरादृसिः । वशीचन्तो मचः । परनीव्रहणमष्वकुःयावृ- 
स्यम् । दक्षिणमरहणमुपकर्नत्तमय एद दक्षिणमिदत्तरमितिचिहकरणार्थ, 
ष्ठाय दक्षिणत एकमुत्तरत एकमित्येवं विशिष्ठ स्थापनं ज्ञापयितुं च नतु पृष्टयाया 
दक्षिणत एवोत्तर एव व। | दक्षिणतः स्थापितं दकषिणूत्तरतः स्यापितमुत्तरमित्यवमु- 
च्यमान उदकपस्यलेतरैव तिद्ेदकषिणोत्तरशब्दोपादानमैयथ्याप्तेः । हमिरानम्रहणं 
शकरल्य प्रयोननं श्रदर्यिहुम् । दक्तिगामिलक्षपते वरशिषणसुत्तराकषन्ात्यम् । 
ऋकपूरवपूःपयामानक्ष इति अकारः प्मसिन्तो न मवति अनन्न इति पयुदात्तात्, 

एतस्या अतपतवन्धित्वात् । अकषश्क्ोर्भध्यतनं तिथैककाष्ठं तक्िन्यत्र चक्रं प्रोत 
मवति प्त परदेशोऽक्ूरितयुच्यते । दक्षिणेनेति दस्तविरेषणं वामव्यवृत्यर्थम् । अयवा 
दक्िणेनेति नियमार्थ दरिभेनतरोपानकिति नहु विनापीति । दक्षिेनेलघ्यानुकतावज्ञ. 
दिनाऽपि उपाज्ञनं कद्चित्पमाग्येत तद्वारयितुं दक्षिणवचनम् | उत्तारण न्यक्त्व- 

व्याृरयधैम् । अज्ञनपाधनत्वस्य हस्त एव प्रतिद्धत्वयेऽ्यलाच विशेष्यमूतहस्तश- 
उदस्यानुतिः । प्राचेति बौधायनो दते विशेषमाह । यतरैकलिनव्य इति पूत्रात्म- 

स्नः । विधान परतिगमने कमनियम् उक्तो वैधायेन-अन्वग्पनमानोऽनृषी 
तीयमादायेति । 

सर्वा उपानक्तीत्येकेषाम् । 
प्रवी अक्षुरो नतु प्त्नौषरः पश्यो बहुतवस्यानियततवात्। परारथानयकेन तिमे- 

रनितिशूतरविरोधाच । तेन पु्येवानक्ति । अतपंसकारकं हीवमुपाज्ञनम् । मुषूपलवे 

` १२. । 



६९६ सत्याषाढविरवितं भरोतखं-  [ ऽपपम्रभन-~ 

सयेषठया ए चेष्या न विनेता इति शाला । पर्य कर्म करनं चेषठयव नना 

न्थयेति शाखा । तप्यामविद्मानायां विद्मानाघ्र या जयेष्ठा सा ज्ञेया । जत्र 

ज्येष्ठत्वं गिवाहङृतं नतु वथःकृतमिति । एतनूढमन्यतो ब्रटनयम् । स्वी अक्षरः 

समख्रमवानक्तर्ः । तेन पूरकस उत्तरयेध्ुरोलत्णुपाजनं षिद्ध मति । दशा 

सैत्वाचचाऽऽवदयकं चेतत् । 
आञ्येन चेलेकेषाम् । 

चकारः पदपुचचयार्ः | अन्दा्यं तसिन्पद आनीय तेन भिभ्रितेन पूरनं 

कर्म्यमिलधः । मयवाऽऽदौ पदेनैवाजनं कृत्वा पुनः केवटेनाऽऽग्येनवानक्ीत्येव 

वा पमुत्वयः । असिनपक्े मन्दत । एकेषां मते ्मुचयप्य नित्यत्वमिति 

सूतरात्प्यो्ैः । तेनन्येषां मत नैमित्तिकं तिद्ध मवति । पदस्य दुष्कल् 

आग्येन मिश्वयित्वाऽज्ञनमवरथं करनय, पद्नारोऽनयान्पामनछुद्धेशस्यानगृहीत्वाऽऽ" 

ज्येन भिश्रयितवाऽ्ञनमावदयकमिति । अथवा छौकिकेनाऽऽ्यनान्यानपापूमिशर- 

यित्वा तेनाजञनं कृत्वाऽनयेन सेरकतनाप्यज्ञनमवद्ं कर्म्येेवेति । अत्र पत्म त~ 

कार्यतवस्छस्यान परति गच्छति । उक्तं च बौषायनेन-- नयन्ति प्र्नीमिति । बहुवचने 

पारिकम्युलिनामन्यतमभाप्ययैम् । 

इविर्ानाभ्यां परवल्यमानाभ्यामनुबरूहीति 
समेष्यति भवल्यमाचाभ्यामनुब्रूहीति बा । 

होतारमिति शेषः । अवरैवाऽऽहानमुक्तं बोधायनेन-हयम्ति होतरिति । 

बहुवचने बठयनमानाघस॑न्यतमपरप्र्यम् ] जत्र वैशेषिकं हौमाश्चटायनोयमेव | 

तरररक्तायां माची मतमिति सपुबहन्तः भाची वियन्ति । 

भिरनूक्तायां होत्रा । उपरिितत्वात््यतरैवनिरनूक्ता मवति । सषटमवापठ षन्तम; 

भरपमायां जिरनक्तायामिति । प्राची प्रेतमिति म्रेग पु्ैवदयगघूतै दिगेन हल 

नोर्ध्व गृहन्तः प्राची अनत नयन्ति । प्रशब्दो यथा शकटनयन शकटचकराचज्ग- 

स्याऽऽवातो न मनेत्तया नयनं चोताितृम् । वहुवचनोपाततः भघ्रयव एव नतु परिक- 

पणः । मश्रवत्कपरै्ात् । तुरन्त इति शत्राऽनःप्रवतैनप्मकाटलं पुद्हणस्य। 

तेन यावतन्तमनःपरव्तनं तावतवनतं समुद्गृहणम् । समुदूहन्त इल संशब्दो 

दद्ध इणा्ैः । उच्छ्द उर्््रहणार्थः । जह रतमियन्तो मच्रः | 

सुबाण्देव दुपी९ आवदेदयमिमन्रयते यथक्ष रत्सनत् 1 

यदि जकषशचकरव्षणेनोरपमेच्छमदं कुर्ात्द। सुव गित्याममन्रथते । अशनशबद्- 

भिति शेषः। अकरन्ददभिरिलयतशज्धममिमनच्रयत इलो दशनात् । एतच रलोपह- 

१. अ. उत्मृजेत् । 
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ननाम् । यद्न उत्तर्मलन्ददिलन्वाह रलप्तामपहत्या इलग्नौ तेः । एकवच- 
नादृध्वरेवात्र कर्ता नु परतिरस्याताऽपि । 

यन वेदिमवकामतस्तदक्निणस्य हविधोनस्योत्तरस्या 
वर्तन्यां वेचन्ते हिरण्यं निधागेदं विष्णुरिति जुहोति । 

स्फयेनोद्धलयावोक्ष्य हिरण्यं निषाय तेपरिलीर्यमिजुहोतीति बौधायनः } यत्र 
यसिन्देशे वेदिमनप्ती अवकरामतो वेदिमवकम्य गच्छतसतततसिम्देशे दक्षिणप्य हविषी 
नस्योततरस्ां वन्यामुततरचक्रमगे वे्न्ते महवेविप्तमीप इयर्थः । पारमुर इलन्तो 
मृ: । तदत्यन्र सुपां पुङगिल्यनेन प्म्या लुक । अवक्रा मृत इति द्विवचनद्वियवक्- 
मणं सहैव द्योः । जनन दक्षिणपरहणमुत्तरमून उत्तरम्णं च करमारथे दक्तिणहविषा- 
-नोततरवतन्यविकरणको होमोऽधव्युणा पूवं कर्तव्य उत्तरहविर्ानोत्तरवकैन्यधिकरणको 
होमः भ्तिप्रसयश्नाऽनन्तरं कर्व्य इति । अन्यथाऽतरानियतिः स्यात् । अन्तवचने 

वेदिप्रानतपेलयदे महगारथम् । उत्तरत्र पतिपस्पतृपरहणासैतर यनुदरेनाध्वरिति- 
प्रिमापाप्रातोऽध्वयुः कती । 

इरावती येनुपती इद्येवं प्रतिभस्थातोत्रस्य 1 
परतिशब्दऽन्व्ये । अध्वन यागार्थं तिष्ठतीति प्रतिपरस्याता । प्रतिः प्ताददया- 

यको वा । जष्व्धुरिव यागाथ तिष्ठतीति प्रतिप्र्यतिति । उत्तरप्यत्येव पाठो युक्तः 
परपेकषत्वात् । उत्तरप्पामिति पाठस्त्वयुक्त एव । एवमिलयतिदेशदिवोत्तवरतनयाः 
शात तद्यहणस्य व्य्षतापततः । प्रतिरस्यतमरहणमधवयन्यवृरभम् । ममूतैरिलन्तो 
मनः | उमयत्पि दरिहोमधपरः | नार्योरन्तरागमने दोषः । तेनैव प्रत्यागमनम् | 
जुहोतिषोदितत्वात्छाह।कारः । 

अध्वरूदक्षिणस्य हविधीनस्य कपरीणि करोति प्रतिरस्यातोत्तरस्य । 
यत्र द्विवचनं श्रयते मच्रमेद्च नालति तत्न साहित्यमेवेति नोषयितुभिवं परिमाषा। 

एत्यक्तिरिक्श्यटे तु एतद मावदिव पताहिल्यनयावृत्ति्भवति । एतादृशं स्पठं मेथीनिह् - 
नमेव । धर्ममेदादेतस्य ए्रथगुपादानम् । प्रकरणदिव विशेष्य्य हविरघौनस्य ठाम 
पुनविर्ानगरहणे द्िण्य हविषौनस्य पादं द्रोणकटश९ सदशापवित्े प्रयु" 
मक्ति उत्तरस्य नीड आहवनीयं तस्येव श्रषुरे पूतभृतं पृश्ादक् तितत एकषनाः 

स्पाटीरितयेत्य पत्रपरयोगस्य तततद्धविर्धानषवन्धिखदितस्याः परिमिपाया छत्रा 
भ्रा्तिः स्याता मा पितु हविौनपकारकरकमैविषय एतस्याः परिमापायाः 
प्रवृत्तिः स्यात्पा्रपरयोम्य तु हविर्ानपंरारककर्मत्वामावातात्र पररिमापायाः प्रवृ 

त्तिरित्येतदरथम् । 

१द्.ज. घ्, न, णर्यचक्रम इति । 



६९८ सत्यापाटविरचितं भौतपू्रं-, ' [ ऽपपतमपरभ-~ 

अपजन्यं भये तुदाप चक्राणि वर्तय श्र 
सोमस्य गच्छतमिन्धरस्य सर्सदमिति पाध 
वेदेषिकृतीयदेशे मना होता पदा जन्ये 

; भयं ` मदितुदल्वयुयनमानो व्रतमा वा । 
: यानुषहौतरपेऽत्र होतृकम चाजुपरीयैव वेदेर्महिदेः पर्थ, क्मूते तितृतीय- 
दो विगतसतृतीयो देशः प्ध्यैः पूर्व्यो वा तक्िन्दोता मनप्ता ममु षरा 
पादेन जन्यं जनतबन्मि मयं प्रतिनुदति निरसनमुद्रया पाुपरत्प्तेन वा दूरी करो- 
तील्य्ैः । मच्रपटेनैवात्र दूरीकरणम् । अच्छिद्रिकपरसानतर्गतेन ` गच्छतमिव्यनेन 
मन्नेणायं विकटपः । तच्च मयं कर्मण एव नतु होत्रष्वधुयजमानवरह्मणाम् । विकिद्प, 
स्वरपादयमर्थौ ठम्यते । अत्र॒ पादस्यानिदिष्टाङ्तेऽपि दक्तिणव्चनामावाद्नियमः 
होतृशन्दार्थो बद्दुचनाहमणे यदेव पुमावह्। पु माबहेत्यावाहयति तदेव होतु तितमिति। 
जुहोतीति होति व्युतत्तिननोपयुञ्यते । अतिप्घतक्तत्वात् । तेत्र यैकलिकान्की- 
नाह-अध्करित्यदिना । अध्वयुशब्दसयुतत्तिनौध्वुः सोभं॑पिनितुपारिसेतपूष्- 
ग्यारूयानावत्र उक्ता । यनमानशब्दगयुतप्ततु असिष्ठोमयानमानसूत्रे वक्ष्यते | 
नहमशब्दन्युसत्तिषदिन्तीभिः पाणीनमताटयन्तेत्क्चा राजानं विस्तश्लयतीतिपूष्ब्या- 
स्यानावक्तर उक्ता ॥ 

अपरेणोत्तरमो जीन्मतीचः मकरमान्मंतिविक्रम्यान्न 
रमेथामित्यमितः पृष्टयां नभ्युस्ये स्थापयतः । 

उत्तरा चापी वेरिशोक्ततेदिः । उत्तत्वमु्कृष्टत्वम् । प॒ जोक रेटिकपडुरू- 
सौपरिकादिनदुतच्नाथैकाग्यधिकरणत्वरूपुणापिक्यात् । सपलीवाघनायैकसूक्तानतमत 
उत्तराऽहषटत्तर इत्यसिन्मच्र उत्तरशब्दस्योत्कपीर्त्वदशनात् । योगरूढं पदम् । 
प्रतीचः प्रतयवतंस्ान् । व्रीनिति वचनै चतुर दिष्याृ्यभेम् । प्रतिशब्द ऋनुतया 
प्रकमाः क्रमितन्या इयं द्योतयितुम् ! विशब्दो येन पदेन प्रक्रमेण वा मानं छत 
ततोऽप्यमीष्ानुरोबेन मानि वृद्धि गमयति । उत्तखेदिपकरध्यशङ्कुममितो दक्षिण 
उत्तरे चाप्रमागोऽत्र विवक्षितः । अभितःपरितःपमयानिकषाहपरतियेगेऽपीलयनेन 
ृषठयामिति द्वितीया । यमोत्तसेदेः पश्चदभो्टवृदधिमत्मु चु पकरपेषु हविषौनयो- 
नैम्यस्ये मरतस्तथा पृष्ट्ाममितोऽनपती स्थापयतः । दक्षिणघ्यत्तरं नम्बस्मुत्तरस्य 
दक्षिणं नम्यस्यममितः पृष्ठां मवति । नम्थं चक्रं तस्य यन्मध्यमं फलकं यत्र नामिः 
क्रियते मध्यनम्यमिति लिङ्गात् , तत्फठकावारफठकस्यिते चके स्यपयततः । तेन 
चक्राधारतवेन स्थिते मवत न मूमिध्थते मवत इत्यथः । हविभीनयोः परिकि्टचकर- 

१अ.क्न न द. न्यक 
४, 
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दयस्यायौदेतदनुरोषेनैव । उगवादिम्धो यदिति यत्मलये नामि नमे चेति नमि 
शदस्य नमादेशः । नभिनाकारस्य हस्वः एथिव्या इन्तो मचः । 

अन्तराठप्रमागानियनमाह -- 
यथार्थः हविधौनयोः | १६ ॥ अन्तरालं कुरतः । 

यथार्थं यथ्नयोजनम् , अर्मनतिक्रम्य यथार्थम् । पदायनितिवृत्तिरूपयया प" 
समापतोऽयम् । प्रधोननादधिक पुमोम्येऽन्तराहं न कर्तव्यमिल्ैः । 

वैष्णवम्नि विष्णस््यो्भ्नाविवतयुपस्तभ्ठुतः । 
उपस्तम्भनाम्यां काष्ठाम्यामिति शेषः | 

पुरस्तादुत मवतः । 
उपसतम्मनं तया कर्म्ये यया पुरप्तदुक्ञते शकटे भवत इत्यर्यः । 

दिषो वा विष्णहुत वा पृथिव्या इलयाशीप॑दयचौ दकषि- 
णस्य दृविरथानस्य दक्षिणं करणातदमपरेण मेयीं निहन्ति 
विष्णोदकमित्युत्तरस्योच्तरं करणातदेमपरेण प्रतिप्रस्थाता । 

आशीः पा्ना्ैकानि पदानि चघ्यां साऽऽशीदा तयाऽऽशोैदया, एतादर्यै- 
त्थः । इतौ एणसख वहुमिषैन्यप्राप्रयच्छ दक्तिणादोत प्व्यादिति शोः प्रार्बना- 
कानि पदानि। आशोपदयेति ज्ञानार्थम् । ज्ञानामवि यङभषप्रायक्ितं मुवः 
स्विति दक्षिणा -दोतम्यम् । दक्षिणस्य हवि्धीनस्येति वचनं नाल्षणानुकरणार्थम् । 

दक्षिणस्य हविधीनस्यव्ेतस्योत्ततरुधर्ति वारयितुमुततरस्येति वचनमावरयकमेव । 

दलषिणं कणीत्मित्यत् दक्िणत्रहणमृत्तरकणातद्यवृच्र्थम् । कणोत॑शन्देनषयोः 
सषानकीठ उच्यते । कणीतरमिलन्र द्वितीया, एषा द्वितीयेति पत्रेण । मेधी बन्ध. 
ना हदः लम्मः । उत्तरं कणीतरैमित्यभरोत्तररहणं दक्िणव्यावृत्यरयम् । मे 
निहन्तीत्यनुषऽयते । प्त्यादित्यन्तः पूर्वो मनः । धरेधोरुगाय इत्यन्त उत्तरः । 
विष्णोर्वीर्याणि प्रवोचमित्यनेन ल्िद्गिनाऽऽशीर्दज्ञा विषणो्रैकमियेतस्या अपि । 
खथव। दिवो वा विण्णविदेतस्या एवाऽऽशोरपदज्ञा श्तावुक्ता तदुरोधेन सूत्रेऽपि 
दिवो वेत्येतस्या एव प्न नोत्तरप्या इति । अस्मिनपकञे योगरूदतवं पदस्य दरटमयम् । 

विष्णोधपमसीति तत्रैते निवध्रीतः । 
तत तयोमिव्यरेते शकटे कणौतैयोषैतोतः । निशब्द दारयमाचे । बन्धनं 

र्उज्वा वेष्टनम् । 
पिष्णोषोऽपतीति मन्थी कुरुतस्तौ महञातौ भवतः । 

वेटितरऽनवोमन्थी कुरूतः । तौ मन्थी प्रज्ञो ददौ, प्देहविर्ानानां पकृता, 
न्यन्यीनि्त्येल्ने पूतक्ृता मन्थिविललनस्य विास्यपरानलात्तावतरथन्ंभरज्ञ तलम् । 



७०० सत्यापाढविरवितं भोतयू्र॑- . [ ७पपतमप्रभे-~ 

उर्वाः शम्याः समुलृष्योपरिष्टात्परिवेष्टयतो यथा सुट । 18 
ऊध्वा उत्पाट्वाधःकुम्बाः प्रतिमुच्य रज्ञवोपरिशात्पतवि्टयतो यथा ने प्ततस्ता 

दृढे परिषेट्यत इयर्थः । उरते देतुभूतां श्रुतिमहाऽऽपत्लम्बः--उत्ताना हि ` 
देवगवा वहन्तीति विज्ञायत इति । दिर । 

पयन्तयाः स्थूणा भिरृतः 
प्रथन्तेमहन्ति परथन्त 7; | दण्डादित्वा्यत्रत्पयो नतु प्येन्ते मवा डति | तत्र 

मवनामावात् | अपवा भवनमब्र पत्तरूपं द्रष्टव्यम् । पत्ता चत्र माविनी जञा | 
स्यूणा द्विशस्तम्भा मिनुतः खनतः । पराध्याना९ षडहेन स्वगेकामः प्रष्टयः षडहो 
बृहद्रधेतराभ्थां यन्तयाश्च्थी हविरघानं चाऽऽ च मवतथक्रोवती मवत इतयत्रा्च. 
स्द्सनियमादृत् स्मृणानां दकता अनियता यज्ञिया ज्ञेयाः । जत्रपि यप सृष््विति 
पदमन्वेति । 

यथाओरेण खर< संचरो भवति । (8 
यथाऽमेण सरं पचो मागो मवति तथा मिनुत इति पूेणानयः । 

अपरेण हविधनि स्ृणे निहत्य तयोरुद- 
गगरं बयो निधाय पराचो वर्शानाद्धाति। 

प्रेण हिषीने ्ूणे निहलयेत्यनेनेदं ज्ञायते हवि्ानम्रे हविधौनमण्डपर्ये यथा 
भवतस्तथा स्थापनीय तदभ्पतमीपे एते स्थूणे । एते च स्यूगे मण्डपमध्यस्ये मण्डप 
घारभूते मवत ति । तयोः स्थूणो» उदक्, अप्रं यस्य प उद्गयलमुदग्म् | 
एतादश वंशं वेणुप्तम्मं निषाय स्थापयित्वा प्राचः प्राचीनामान्वंशान्पर्वतः परयाताननि- 
दषाति स्थाप्यति । 

दिष्णोः पृष्ठमसीति मध्यमं छदिरयि निदधाति । 
अधि उपरि वंशेषु परिरोषादितरे दृष्णीम् । तूष्णीपितरे हिषी नष्यत्ेये- † 

बाऽभक्तम्बः । 
विष्णो रराटमसीति पुरस्ताद्ररादं परिश्रयति । 

परसतात्पुरोमगे करिष्यमादवरधदेशे ररा वकष्यमाणलक्ञणां परिश्रयति उषरि- 
एच्छेषयतीलर्थः । 

तस्याः ससूपमाह-- 
तेजनी ररव्येषीकी माच्परकाण्डा 
मध्ये विततां तां वमे निवधाति । 

तेजनी यष्टिः । यथोक्तं बाह्ृचये -तेनन्था उमयतोऽन्तयोरिति । चतुर्थः तधि. 
दीपुरनोकं शदयस्तेनने पणोनीति च । सोमः शल्य विषटुप्तेननमिति च । नाहल ॥, 

१ सूपपतक अगुकण्डेवि इस्प र्ते । ` 
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योक, 
णेऽपि अञ्भिमनीकः लोम९ शल्यं तिप्ुं तेजनमिति । पता चैवीकी, इषीकतुणनन्यय" 
हिकारूपा । आची प्रागायता नतृरीची । भगूकाण्डाऽसयूखपवो । दीर्वश्गन्दपतः | 
मध्ये वितता विष्ूता । कविरपप्तके तथेव पाठः । मध्ये सुषिरं कृत्वा पूते प्रोता । 
एवंभूता तेननीरूप। ररायै तां तोरणसयानीययोः पूंदवारसपूणयोस्परितनशे 
निवातस्थः । 

विष्णोः श्यप्े स्थ इति रराव्या अन्तौ ष्यवास्यवि । 
स्यूणयोभिहिते उद्गमे पूानतस्पवंशे ररास्या रजस्या अन्तो व्यवास्यति ॥ 

विराज्य दाढ्यमचटे | अवावनतः पन्वकषाति । 
कटार्स्तेजनीश्च भवै छदिपामन्तरलेष्वन्ववस्यन्ति 1 

कटान्) शून च्छरीषि तेननीर्यिकश्च प्रव परवत प्रवृत्य च्छदिषामन्तरलिषु 

अन्ववस्यन्ति तं तमन्तराढप्रदशमनुलक्षीकृलयावस्यन्ति अधषाऽघा योनयन्तीलय्ः ॥ 

चकारसतृणपपरहाधैः । अत्र भहुवचनश्रवणात्रिकर्मिणः कर्तारः । तेनन्यो यष्टयः | 
पूवव्काभिवियष्टििः प्रह कटान्वदध्वा वद्वा तत्र च्छदरषु दपतीतयर्ः । 

तानन्तरं इत्याचक्षते । 
य॒ इमे तेजनीकटा बद्धा योजितास्तःनन्त्वैती इत्याचहते | अन्त्वतन्किरोति 

व्यावृत्या इति ताणेऽनतरतशब्देनामिषीयन्त इलर्थः । 
परित्वा गिर्वणो गिर इत्यभितः प्रिध्रयतः । 

हविधौनमिति शोषः | द्विवचनादष्वय्तिमप्यातारौ | जमितः स्वं स्वं मगममि- 
षय परितः श्रषत आच््ादयतः । जुष्ट सवन मन्न: । 

पूर्वमपरं च दवारे कुरतः । 
चकारो दवरि दयेतदनन्तरमनवेति । तथा चैवमरपौ मवति पूर्ममपरं द्वरे च कुरत 

इति । चकारे महतां गव्ञणामि करणं पमुचेतुम् । एक पूषमेकपरुमिति द्वाद 
कुरतः । पू पूदिकस्यमप्रमपरदिक्त्यं रतो ऽधयतिपरघ्यातर । 

तत्र विशेषगाह-- 

अध्वधुदक्तणां द्रवी परिषोम्यति रतिमस्यातोत्तराम् । 
पूवी परिमाधा दविनिविवपिण्वत्रसकये परवतेतीरं मूत्रं कृतम् ।दरशब्दादधवर्यि 

नद्यादित्व्दक् एदि श्प तेन दरे द्रियीय्ौ भवति । भव भनमुतपततिन 
भवति अततमवात्, किंतु पत्ता। सा च. माविन्यत् ह्या । इद च द्वरस्यूणोविशेषणम् । 

. द्तिणांद्वारषयूणामध्वयः परिषीव्यति श्रतिप्स्यतोत्तरां द्वरयीमृत्तां द्वारसमूणाम् । 

विष्णोः -स्पूरसीति सीम्पतः । 
४५ 



७०२ सत्याषाढविरिचितं परीतस [ भपपमप्रे-~ 

सोषनं हु बौषायनो व्याच्टे--मय दलिणद्वा्ीहौ कशहप्तुपनिगृहय . दरभणेन 
भरवयतीति । विष्णोः स्यरपीलधवयदैलिणा द्वरियी। परिषोम्यति प्रतिप्स्यतो्तरापित्वे- 
तावतैव सिद्धौ सीभ्यति पीम्यत इति करिया पद्वयज्ञापनर्थम्  पूर्॑पूतेण क्रमेण 
प्रिषीवणं विधीयत उत्तरपूत्रेन पह परिषीषणं व्िधोयत इति विरोषाद्िकश्पः । 
मचसतु देहठीदीपन्पायेनोमयतरानेति । दर्मणचछदरपोतया रज्ञा कूरवव्कृ शानुष्चा 
रयन्नाऽगद्ि्टवतीत्व्ः 1 

बिष्णो्वोऽसीति परन्ी फुरतस्तौ शात भवतः । 
स्ष्टोऽरपः । य प्रयमं ग्रन्थि म्रथ्नीयायत्तं न ॒विलश्सयेदमेहेना्वयुः प्रीयेत 

पसा विहस्य इति ब्राह्मे भरथमहृतम्नपेरविलत॑ते दोधशरवणालन्ततं पन्थक, 
णम् । सदोहविर्भानाना पर्कृतान्यन्ोनिलसयेत्यने विनचे्नं विहितमेव पूपरकृता | 
अमेहेन मूत्रनिरोधेन । तस्मायत्र यत्र प्रथम्न्थयलात्र तत्र अभितप्तो तरवे प्रज्ञातः 
कायः पञादवितततनायाश्ेति मावः. विषणोक्ुमपीत्पेन विकस्पेऽध म्रः | 
अपव पर्त व्रिनियोगो य उक्तः घ एव वैद्विनियोगः । 

वैष्णवमसि विष्णवे सेति संमितमभिकृशतः । 
समितं वभि इविषीनमिि रोषः । 

भरतद्िषयुः स्तवते वीर्याय पृगो न भीः कुषरो 
गिरिष्ठाः । यस्योरुषु त्रिषु बिक्रमणेप्वधिक्षियन्ति युव 
नानि भिनरेति संमिताद्धविषनालरागुपनिष्कमतः । 

सेमितात्, विमितात् । हविः प्ोभास्यं घोयते स्याप्यते यत्मत्माद्धविर्षाना- 
दविरथानमण्डपातमाकुर उपनिण्कामतो गच्छतः । जध्वयुपतपस्याताराविति शेषः । 
तयोरेवोपध्ितत्वात् । प्रागित्येव पाठः । प्रङ्ति पडे क्विशेषणे स्यात्, तपा 
सति प्राञचावितिद्विवचनापृत्तिः स्यात् ] अन्यत्ष्टम् । 

उपनिष्क्रम्य वा जपतः । 

उपविष्टाम्यां तिषठदूम्यां बा जपः कायः 

जरीन्माचः पक्रमान्धक्रम्य जपत दृस्ेकेषाम् ॥ १७॥ 
इति हिरण्यकेशिसूत्रे सप्तमपश्ने पश्चमः पटलः । 

भरक्रममानपषि परकम्यत इति प्रक्रम इति व्युत्पत्या पमेवात्र प्राहम् । यस्यो 
र्षु निषु विक्रमणे मनर्त् । तरिः परकरामतीति वित्तायत इति मदद्वानेन 

= प 

। 
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उयक्तवचनाच्च । हविधौनकरणे विशेषमाहाऽऽपसतम्बः-- पुरस्तादुन्नतं पश्चाज्िनत५ 

हविषीनमिति। उपरवकर्मम उपस्ितत्वाद्ध्वयोतिष्कमणप्रयोननाम्विऽष्यदष्टाषेमलि- 
केव काटे कृतवा पुनः परविश्योपरवकम करव्यमिति केचित्। जन्ये तु इष्टाय मत्वाऽऽ- 
्ओधोयविमानकाछ एव॒ निष्क।पलधवर्यः । इतरोऽतैव निष्कामति । यजमानप्ापि 
यानमानपूमे निष्करणं बश्यति। तस्यापयप्वुवेवेलाहुः । वसतुतोऽमैव वाऽऽ्ीधीय 

विमानकाठ एव वोमयोिष्णमणे पंैवेेष युक्तम् । यजमानस्य तु मिष्णिषनिवपने- 
त्तरेमेव निष्कमणमिव्यत्न प्ताधकं यानमानसूत्र ह्यते । 

इति ओकोपादशरीपदम्िष्टोमयाजिसदलारियुक्तवाजपेययानिषव- 
सोपुलयानिद्िषाई्ञामियुक्तपौण्डसीकयाजिगणेशदीकषित्तततून- 

गोपीनाथदीष्षितविरवितायां भ्रीमद्भगवस्सलाषादहिरण्य- 
केिमूताम्बुपिगतनिगृढाथैरतनालाभकृतविद्रननसं- 

तापश्नापिकायां ्योत्सख्यायां एतत स्तम- 
श्नस्य पचमः पटलः ॥ ५॥ 

भय सततमभकने पष्ठः परलः + 

दक्षिणस्य हविर्धानस्य परोक्षं चत्वार उपरवा! 
भवन्लयवान्तरदेशेषु पदेशगुखाः प्रादेशान्तराला 
बाहुमात्राः सेदण्णा अधस्ताद्विृता उपरिष्टात् । 

दक्तिण्रहणमुततरनयातृच्यर्थम् । दल्िण्े्येतावलयुच्यमनि चक्स्यापि विर्यत्व~ 
सेमवात्। षष्ठयाशच पतामीप्याैतवस्यापि कदावित्सत्वादतिणपतस्वपमोपवरिप्वद्नो योऽ- 

सप्रदेश्तस्य पुर हल्यः स्ात्स मा मूतकितु मध्ये यपा स्ादितयेताटशारपविशेष. 
योतनाय हविषौनग्रहणम् । जकतस्य पुरः पृते पुरश्पद्स्येय्ैः । षष्ठयाः सामी 
स्याैत्वकदपनयाऽकषस्य समप एव । एवं चार्दृक्षणस्य हनिषीनस्येति फटितं मवति । 
सषटमेवपुमर्भमाहाऽऽपकतम्बः-दलिणस्य हविषान्यालतासुरोदौ चतुर उपरएवान- 
कान्तरदेशेषु प्रदेशयुख्देशन्तराल्यन्करोतीति । चत्वार उपरवा मवन्तीयेततप्तामा- 
न्यपतिज्ञानम् । उपोपरिषटाद्ा्णां रवः शब्दो येषु ते | अवान्तरदेशेषु आेवैलान- 
नेर््यवायब्यकेणेपु । परादेशमितानि मुखानि येपां ते प्रदिशषमुलाः । प्रदिशमितान्य- 
न्तरानि दिषु येषां ते भदिशान्तराछः । जन्तरामानमपि प्रदिश इलः । बाहु- 
सेव मात्रा प्रमाणे येषांते बाहुमात्राः । सेतृण्णाः सम्बगकमूताः । एतदयमषस्तातत- 
षां मति । विधृताः एमूता उप्र मबन्ति । 



७०४ संत्याषाठाविराचितं श्रोतृ [ ऽपकषपरभे- 

अभ्ररादानं परिरेखन च शे व्यारूयातमू । 
देवस्य तेलभेरादानं `परििितमिति : परिटेलनं च युषे यृषनिमित्तके' कमणि 

ग्यर्यातमुकतं यथा तथाऽत्र कर्ेयमिलय्ः । चकारोऽतुकताया' मवटलनननिषयकान्यः 

कर्तुकतायाः पमुचयार्ैः न. ५ 

प्रिटेलनकममाह-- भू 

पूयोक्षिणं परिलिरूाप्रयोर्तरं 
परिकिखत्यपरयोैक्षणंपूषयोरत्तरमू । 

ूरयोक्षिण मश्वस उपरवः । अपरयोरुतरो वायवीस्यः | अपरयेद्तिणो 

भैतीस्यः । पूपोरतर पेशानीस्ः । अनेौवमितरानमदसिणमु्तापवगमितिपूनानत- 

रोः कमो बाध्यते 1 
एवमनुपूवण्मिषां कणि क्रियन्ते । 

एव परिखेलनोक्तोऽनुपूः कमो येषां तानि एषामुपरवाणां कर्माणि मन्ति । बाहु- 

मारा इति पूर्॑र खतश्रतयोक्तः प्रडिलनोततरं तूष्णीमेव बाहुमात्रं सननम् । इद 

चान्कर्तृकमिति पूनितभेव प्राह । संतृण्णता विघृता च वाहुमन्रलननाम्यवहितोत्तर्. 

मेव सैपादनीया । अमम सष्टमाहाऽऽपसतम्बः--अधस्तासतृणणा मवन्तयुपरिशदतत- 
मिन्नासतूष्णी बाहूमाजन्तासेति । वृषणौ बाहुमातरन्लात्ाऽधस्तत्स॑तृण्णा भवन्तीदय- 

सतयः । बौधायनेन तु वाहुमाजसननाधकमपपूकमुनेतूकक वाहुमात्रलननादिक- 

पु क्रम् | 
एवमनुपूकणयिपां कर्माणि क्रियन्त इत्युक्तं तानि करमाण्याह-- 

रक्षोहणो वरगहनो वैष्णवान्नामीति खनति । 
उपरवानबाहुमा्रतोऽधिकं पंजित्लनति । खनन उदकः स्मातेः। 

` रक्षोहणो वलगहनो पैष्णवान्निष्िदामीति निष्खिद्ति । . 
खानिताया चरः शिषिीकरणं निषठेदनम् । अग्रोदकस्पशं केचिदिच्छन्ति | 

वृह्सीतयचि महरति 1 
शििढीक्ृतायां सदि अरि प्रहरति उपगूहति । एतावानेव मच्रः । नतु बृहति 

वृहूावा वरहतीमि्राय वाच षदेलेतस्य मननप्य प्रतीकग्रहणं ठिन्गविरोषात् । 

विराडसीति वाहुपुपाबहरति बाहू वा । 
सपत्रहेलन्तो मन्न; । उक्तेणोततरेण मननेण बाहुमुपावह्रतीति वकष्यमाणपूषरा्ि- 

जगत् । उपावहरति भ्हताभ्निकाया मुदः समोपे बाहं वानु वाऽवनतः तयतीसरथः। 
इदमहं तं बलगमुदरपामीति पार्सूनुद्रपति । 

अभ्या पासूमाान्तर उदवपति प्रक्षिपति । बाहेरेवोपावहरणमिति पक एकेनेव 

इसतेन पादनम् । बाहोरपावहरणमिति पे द्राम्ां हस्ताम्धाम् । निचरवनियन्तो 
मच्रः। - 

१ 

ड] 



९ षन्पटछः ] गोपीनाथमहृकृतज्योत्प्ान्याख्यासमेतम् । ७०५ 

इदमेनमर करोरीसयुपरषविरेऽववेाधते 1 

| ~“ उपरवमिकसमीप्वतिघमन्तभदे रेऽवनाधतेऽवनतो भूत्वा हसेन निषीडयतीलयैः । 

सरातीयतीलन्तो मन्रः 
निरस्तो वग इति इरति 1 

उदु्देशाद्धरति पत्रेणं । 
अव्रवादो दुरस्युरिति यन्न खरं 
करिष्यन्भवति तस्मिन्देशे निवपति । 

खरः सोम्मन्धिपातापतादनारथशचतुरशरोऽयैषिद्धपरिमाणश्चलरः । निवपन प्रह्पणम् | 

गायत्रेण छन्दसाऽववाठो बकग इत्युपरवरिेऽभ्पा निश्रहाति । 

दाव्यर्थमभया नितरां गृहाति दन्तीद्रैः । 

७ एवमितरेषु । 
उपसेयिति शेषः । एवं खननादिरश्या निम्रहणाम्तो वििरितरपूपसेष्मपि 

मतीत्यथैः । 
तत्र विशेषमाह-- 

उत्तरेणोत्तरेण मन्नेण बाहुुपावहर््यु- 
त्रेणो्तरेण च छन्दसा निष्हाति । 

सनराडीत्ययं मन्नःपूर्मदुत्तरसेन द्वितीये च हुमुपावहरति । स्वराउप्ीत्ययं मन्ः 

्रासीत्येत्ादु तरस्तेन तृतीये नाहुपावहरति । विश्वरारतीलयं म्रः घरारपो" 

, सये्मदुत्तरसेन तुयं बाहुमपाचहरति । इवमूपटकतणे ब् वेत्यस्य पक्ष्य । भात्- 

`-^ व्हा, अभिमातिहा, विश्वासां ना्टागा९ मेति मन्रत्रयान्ताः क्रमेण ज्ञेयाः| 

उत्तरेणोत्तरेण च ठम्दप। निगृहातीतयुक्तं तत्र स्शासायां गायत्रच्छन्दत्त 

एवाऽऽन्नानादुत्रं छन्दः $ ङ आह्ममियाकाङ्जतायामाह -- 

गायत्र रेषु जागतमालुष्टममिलयान्नातानि छन्दांसि 1 

मदनतीति शेषः । आ्नातानि शालान्तरे । शालान्तरे चत्वाम्नातानि नतु केव 

गायमेव च्छ्दः सशालायामिवाऽऽन्नतम्। अत्र गायत्र्हणं शालन्तरामिप्रपिण | 

अथवा गायरेणेव केवञेन स्वं निग्रहणमि्ययमपि पकषोऽपतीति ज्ञापनम् । तथा- 

चाऽऽपस्तम्बः-परथमं वा सवैषिति । प्रथमं गायतं छन्दः । 

विरादसतीति पूैयोदक्षिणं यजमानोऽवणू 

५ श्रति स्राटसील्यपरयोशुचरमध्वयुः । 
प्रसपर्याृर्यरषमुमयो््हणम् । पू्॑ोदैकषिण अश्नियीस्योपरवः ॥ अव, उपरवाधौ 



७०६ सत्याषाढविरविततं भरौतचुर्-  ..[ “पपमशरतन- ̀  

शति । अपरयोरतरो बायवीस्योपरवः । अधदुरिलनन्तसवशतीति शेषः । १४- 

वदन्त उमयोभश्रवोः । प 
संश इमानायुषे वैसे च देवानां निधिरपि देके 
यवनो युयोध्यस्प्ेपाश्सि यानि कानि चम 

देवानामिदं निहितं यदस््यथाभादि मदिशाथतक्ञः 

कृण्वानो अन्पा९ अपरान्सपतनानिलपस्तात्संतः । 
खघस्ता्सम्यक्परस्रं मृतः । संमृ शतीमानायुष इति अपपाठ एव । एतादृशे 

पाठ एकथावमृशति एकत पेपृशतीतयुपतगकृतै करियये्विरप्ं स्यात् । अतः पगृ 

इमानायुष इत्येव ठो युक्तः । आपस्तम्बेनापि तथेव पाठ उक्तः। पमृश इति 

मख्रावयव एव । हमानिति द्वितीयान्तस्य पदस्य क्रियाप्रं॑व्रिनाऽसकाद्ाशान्त 

रमाबात् । 
क्िमेलध्यद्ैः एृच्छति भद्रमिति 
यजमानः प्राह तन्नौ सहेस्ध्वधुः । 

किमत्रेयत्र यजमानः पंबोध्यः । यजमानाघर्मोरषसतत्त्थतहस्तपोरेष प्रशरप्रति- 
वचने । मद्रमिलत्राधव्ुः संबोष्यः । तनौ पेयश्न यजमानः संनोध्यः । तलौ सहे- 

तिद्विषचनिङादध्निष्टमपि, फं तृतीयाध्यायेऽषे _ पदे व्पपदेशाचेति पूतेणः 

जैमिनिरपि जघनि्ठत्वमपि फप्याऽऽह । सूताु. यत्र, व्यपदेशो वतिः 
तन्नौ सेति तत्रापि दिक्नन्यानुपपतेविमामित्वमेव फरपयेति ॥ चकार> 
करम तु फलं तेषं स्वामिने भलर्थववासयदिति विम्णामित्वमेव फटष्योक्तं तवनु- 

कषाः । 
स्वराडसीत्पपरयोदंक्षिणं _ _यजमानोऽवू- 
शति बिन्ारादसीति पूरयोकतरमध्वधैः । , 

अप्रयोदषिण नशरतीस्य उपरवः । पूषोरुतर देशानीस्य उपृरवः । अन्यू- 
वद्यास्येयम | पूरवदन्तोऽनयेगैच्रयोः । 

संशृशतो यथा पुरस्तात् । 
यपा पुरसतादित्येन मृश इमानायुष इति मचरोऽपलतासररेशश पराप्यते । पे" 

श्चति यथा पुरस्तदित्यपपाठ एव ॥ 

किमत्रेति यजमानः पृच्छति भद्रमित्य- 
ष्वः प्रत्याह ठन्भ हृति यजमानः । 

किमतेलतराघ्युः बोध्यः । मद्मि्यत्न यनमानः सेनोध्यः । तन्म हता 

श्वः संबोध्य । अत्राप्यपल्ातसयतहसतयोरेव भ्रभरतिषचने । 



१ प्रप; ] ̀ गोपीनाथमहकृतज्योत्त्ाध्याख्यासमेतम् । ७०७ 

रक्षोहणो बकगहनः भरोकषामि वैष्णवानिति 
॥ १८ ॥ यवमतीभिरद्िर्परवारक्षिः गोक्षति । 

यवमतोभिदैवमिश्रामिः | ये यवौ यवा वाऽऽपु सन्तीति ्रिग्हत्रयस्यापि प्रकृते 

स्वीकारे बाथकामादिकेन येन द्वम्यां यवाम्यां तरिमितुरादिभिवीऽपि यभिश्र- 

णम् । न यवतं्यानियमः । जद्धिरितिं वचनादरषयोकतपेसकाराभावोऽ्र | त्रि्िरित्यपि 

पठः किपस शयते । यतेव परो युक्तः । परषां युगप्पोप्तणत्य नियमेन" 

वात् । एवमलपवण्िषां कमीणि क्रियन्त इत्यनेनात्रापि कम्य प्रापणात् । सूतरा- 
न्तरे स्पष्टतया कभसषोक्तवत् } उपरेवमन्नस्तच स्यालोकवद्वहुवचनात्) न पेनिषा- 

तित्वादपतनिपातिकर्मणां विेषाग्रहणे काठैकत्वत्सङदध वनमिति जैपिनिना पूतदरये- 

नास्यार्षस्वोकतेश्च । उपरवमन्र्तन्नं स्यात्, बहुवचनात् । ठोके यथेकस्मिवहूव चनम् 

समं तद्वदिहापीति पुत्राः । संनिपातिलान्पतस्य कमीदौ निपतनशीछतात्, 

मचरा्तकमायोः सनिपतनशीछतवातकरणमच्नतवादिति यावत्करणमे म्रामोन कमी 

दिनिपातनियमात् । लनन्योपक्रमो मचान्तन पैनिपतितस्तदथै पव म्नो नानयेषा- 

मुपरवाणामढपुपकर्ुम् । करणम एतादशविरेपमरहणासङृदवचने मन्य न 
भवति । अतः श्रातिपदिकमातरं कारकमातरं च विवक्षित, बहुवचने त्वेककिनेव 

पूना प्रयुक्तमिति दरट्यम् । न. च पाशानिलत्रापि अहुवचनस्याविवलञा स्यादिति 

चाच्यम् । बहूचनविविततव्य पथैयेवा्ातिमेन इषटन्षन्येण पाराविकरण 
आपत्तरमावात् । अ्तनिातीनि कमीणि यत्र मचरान्तक्रियायोः सैनिपातो नालति 

तान्यतपातिकाणि ` तेषा गखक्रियवेरिक्यानोऽपरस्याऽऽदिरिलयं विशेपः । 
सोऽकरणमन्े नासि । अतो विशेष(षा)भदणादुमयोः काञैकृतत्ङ्कदेव षवनमक- 

रणमचध्य । तेनाथकरएणप्र्याऽ वृत्तिरिति उत्तमूत्ाथैः । एकव शाध्याये चतुय 
पदिऽसति | एते तरिकषिरिति पठे ङननेण दविू्णमिति परुपरवम् । मच्गत 

दुभचनमम्िममचरगतवहुतवलू नाथ यम् । भिरिति प्ठिऽपि स्ङ्रेव मन्रः पम" 

चात् । अततम मन्रृत्तिः क्रिपा्तमाप्त्यनुरोषेन । 

रसोणो वरुगहनोऽवनामि पेष्णवानिति यवपतीरपोऽनयति । 
उप्सेषु यवमिश्रा अपः रिषति । परतर मनरावृत्तः । 

यवोऽसीति यवे मस्यति । 
यवो ऽपीति मच. एकवचनश्रवणायवं प्रास्यतीयत्रापयेकयचनम् । अविव्ितमेतेक- 

चलनम् । तेन यह्व एव सवाः प्रहेपणीयाः । तथा च बौषायनः--जयैषु यवान्. 
भरस्कन्दयति यवेऽ्ि ववयाहद्ेषो यवयारातीरितीति । प्राने प्रतेपणम् । अत्र 

१. ग. पपर । 



णद सत्यापाढविरचितं श्रौतसत्र- [ ऽप्तमप्रभे-~ 

प्रश्दप्ताडनपिव सेपणं द्योतयति । यवयासमद्ेपो यवयारातीरिति लिङ्गात् । जराती* 
रित्यम्तो मन्न 
; रक्षोहणो षरगहनोऽवस्तृणामि बैष्ण- 

चानिति भचा बषाऽवस्दणाति 1 
अप्र बरहिःशम्दसतुणातिवाी नतु तेस्करारवाचीति ज्ञेयम् । एवं च च्छेदनाद्यो 

हि्ममा.न मवति । तथा च प्रथमाध्वये चतुर्पादे जैमिनिः बहिरा्ययेोरतक्करि 
कामादतच्छद इति । तरतु - बर्हिराज्ययोररे जातिमात्र शब्द- 

मादा्तिकपरवोगेऽपि नाललुगमादव्टनातीत्त्र च यद्धहिसतहनापीतिवाक्या्ानुगु 
ण्यदन्यप।ऽतिहिष्ठकरपन।पतेएतच्छन्दः प्कारनिमित्तकः शब्दो, नेति । प्राचा 
पराचीनामेण बर्हिषा तूरगेनावाधः प्रदेशान्सृणाति अन्त्ितान्करोति । 

रक्षोहणो वरगहनोऽभिहहोमि वैष्णवा 
निति दिरण्यमन्तथांय सुवेणाभिजुहोति । 

कमेणोपरवमूिषु हिरण्यमनतर्षाय तथेव मध्ये निषाय सुतरेणाभिनुहोति दिरण्यम- 
भिरक्षकृतय जुहोति । जुरोतिचोरितत्वात्छाहाकारः । दर्थिहोमधमैः । अम्ोरन्तरा 
भमने ननन दोषः । तेनैव भर्यागमनम् । सुष्रहणं जदूष्यावृसयेम् । 

रश्ोहणौ बलगढनौ क्षाम वेषणे इलयभिप्वरणफलक्ते 
मोक्षत्यौदुम्बरे का्मधेमये पालाशे वा तष्टे मधिपुले 
सहिते पुरस्तास्सपापिकर्ते पश्चाद दरथद्गुढेन उपद्गुलेन 
चहुरदगुटेन वा पशाद हिते सतृष्णे असंतृण्णे वा । 

फठकशब्दस्य नपु्कटिङ्गतद्रष्णवे इत्येव पाठः । उत्तरमन्ेषु लीटिङ्गपारस्तु 
छन्दप्रलेन समर्थनीयः । रज्लोहणो वलगहनौ प्रोक्षामि वैष्णवी इति केचित्पठन्ति । 
यये रपि उपरि सोभः भूपते कण्ड्यते ते अपिपणे, अधिषगगे च ते फषके चावि 
षवणफछके ते अनेन मन्रेग पैसताभिरदधिः प्रोक्षति युगपदेव, द्विवचनलिङ्गासतम- 
वाच । तयोः रूपमाह --भैदम्बरे इत्यादिना । ओदुस्बरे उदुम्बरविकारमूते । 
बिच्ादित्वादिकारा्येऽण््त्थयः । कायः श्रीपणीवृतलदवकारः श कार्मयैमे | 
नित्य वृद्धशरादिम्य इत्यनेन रारादित्वाननित्यं मयदपरत्ययः । पालाशे परठाशत्रिकार् 
मूते । पलाशादिभ्यो वेत्यनेन भरकटपिकोऽण्पत्ययः । तष्टे स्तः कपटि इव । प्रमि 
धैनुशकारं जकरप्य फलकं तयैव मुं यभोनते प्रधिमृते । पिते पंश्िे । एतादशे 
पुरलाद्धकतः । सममू । अपिरत्र च्छेदने -विचिद्धिरेषं चोतयितुम् । प च शक्य 
रूपः । अपिकरं ेक्यविशिष्टं ॐदनं यथोसते समापिकत । एतादशे पशादधवतः । 
समोचीनत्वार्को वा| तेन समीर्चनच्छेदं कर्मिति विद्धं मवति । तच्च चिरण्व- 
रूपमेव । अनेन पञ्त्मधिपृख उदव । पश्च्तलकथोः पश्रिमपरन्ति मध्ये 

। 



१ पर्पटः ] गोपीनाथमडक्तज्योत्प्राव्याख्यासमेतप् 1 ७०९. 

यङकला्न्यतममात्रमनतराहं मवति । यङठेनेयत् प्रमाणेति कषः । एवं उयज्ुढेन चतु-- 
रङकवेनेत्यतरापि । इदं च भ्ुिैकंव ति्यैगेव वा| तथा चायपरयो मवति--दक्षिण- 

फठकस्यैकाङलातमकं पारषाङ्गुल्प्मकं दह्गुढातमकं वा प्रिमतानोत्तर्ा्तयोः 

समचहुर्रभ(पोततमेदायै तक्ष्णा चदं कारयेत् । उत्तफकके तु पञ्चिमान्तदक्षिण- 

पा्तयोस्तयैव । ति्गेेति पस दीधचतुरशरं मवति । अनेन पंन्छिटता परथाद्ञ्थाव- 
दते । समापिकते दवयङ्केन धङ्हेन चतुरङढेन वाऽप्रधहिते च पृश्वादिति र्ता 
दक्तवये भेदेन सूत्रकरणमपहिततव्यानियतज्ञानारथगिति दर्यम् । पतने पे षणे 
त्वरिष्टे तृष्णे द्वयोः समीमूतोधदतं छेषा तेिपणपशै तक्तणन ततूतैकस्यो 
पथैपरं ते छेषयेदियततपतपनम्। दलिणफटकसपोत्तप्रान्त उतरफककस्य दलिणप्रानते 
सान्येन च्छिद्रे तवा दक्तिणफङकोत्रपरानतष्यच्छदरे दारपयं कौठकं दता तं कौठकमु" 
त्रफठकदतिणपरानतस्यच्छदरे प्रेशयेदिलेवं तनं तद्विशिष्टे इति केमिदाहः । म~ 
सृण स॑त्ैनरदिते । दी्रोम तृचे पला इति शरुतो पैतृ अभिपवगफके इत्य 
हीनपूरत्े चाहीने पेतर्दननियम दत्र विकल्प देच्छिक इति केचिदाहुः । वस्तुतः प्रकृ- 
तावतृणणे दी्ूतोमशक्वाच्येऽहीने पेतृण्णे इति उयवस्थितविकल्म _ एव । षथपो- 
छ्याचपेक्षया दवेत परकतावषि तयाऽपि सोमगदीधूलघ्य ोमान्तराकेञतवाद्विकतावु 

सकष पत्न्य । तथा च तृतीयाध्याये तृतीयपदि सैमिनिः--पैत्वन प्रहृतो 
कयणवदन्ढोषातस्यादिति । क्रयणवदनर्थटोपाूर्टोपामावासपतदनं प्रकृतौ स्यात् । 
वापतोदिरण्यपशरतिषु कयद्रयषवेकेनेव क्रयसिद्धावितराणि वचनपतमध्यदयमानन्यपि 
सुतरामानरि कु्वलीति वापत्मृतिषु यथा नारोप एवं प्हृतेरदपकरारलतदपृण्ण- 
योरपि फट्कथोरमिपवततमेऽपि वचनप्तमय्थंतदनाश्रयणे पतति अमिषे तोक्मेव 
छम्थते नत्वदेप इचलुालान्परत्नं परकृतौ स्यदिति पूरव्पूतमाचरयिरितयं 
व्याख्यतिम् । मप्यक्रेण तु पेत्दनमदुतायैलाल्ते स्वाल्सतरेनतततदुनयोः कय, 
णवद्िकसपकमवेनपृ त्ने स्यमि सेतर्दननिवेशोपपत्तेरलेवं विकल्पे कथणवदिलेतदृ- 
छनतीकृतय व्यास्यातम् । अविरेेण प्या द्विरतरदिपु वोत्कर्प इति तिदधान । 
अत्र पूपं तत्रैव-उत्क्ं वा ग्रहणद्विशेषस्वैति । दीवभोमतवपविशेष्य पैह्मा^ 
रिव सेन ततैव पिततं न प्रहतौ तदमरादिति तदः । दोर्लं॑यनमानगतं 
गृहीत्वा पुनः प्रहृतविव तमनिशनकनो ब। मिष्य तरिमितत्व दि पूतेन कती 
यजमानलस्मात् , दी्ैलरूपविशेपस्य तन्नमित्तलायनमननिमित्तवादिति कतो 
वेति पूतरोकतपतं खण्डयति करतुनो वाऽैवादादुपपत्तेः स्यादिति पूतेण धच इयै- 
वादानुपपत्ेः क्रतुतः क्रुनिमित्तक एव॒ श्िरेमो नतु यनमाननिमित्तक इति 

५ 



७९० सत्याषाढविरदितं श्रौतय्नं- [ ऽपत्मपरभ-~ 

बौायनोऽपि -अपते फक्के दर्म पेतृण्वे म्तोऽपृण्मे एकह ते पेषे 
उपदषातीति । 

रक्तोदणौ वरगहनादुपदधामि वैष्णवी इत्यपिषवण- 
फलकाम्यामुपरवानपिदधाति द्रौ दक्षिणेन द्वादुत्तरेण । 

द्ाम्यां हस्ताम्थां युगपदधिषवरणफटकाम्ामुरवानद्दिधाति अच्छादयति । तत्र 
विशेषः-द्ाुपरवौ दक्िणेनाधिपवणफढकेनापिदधाति द्व वुपरवावुततरेणाचिपवणफडके- 
नापिदषाति द्वौ दक्षिणेन दवाुत्तरेभति । जनेन द्योः भरणे प्रथोनने च तु्यमिति 
गम्यते । तेन काषठामानुरोेनेकेन फलकेन त्रयाणामपिधानमेकेनैकस्यापिधानमिल्यपि 
कदावितसयाततज्निवारितं ` भवति । सङरैव मन्न: । द्विवचनलिङ्ग तमवच } तम्या 
मुपरवानपिद्धातीति तच्छवदपरामरेनैव तयो्ीमे पुनरमिषवणकठकस्यापमितिचनम- 
नन्तरे ्तदुम्बरतवादिस्वरूपपेतायाः पा्षिकल्वच्योतना्म् । भगिनि द्वौ दक्षिणेन 
वबुत्तरेगेतिवचनेनो इकंस॑स्तयाऽपिघानं नतु प्राकप्यतयेति गम्यते । एकेन द्वविकेन 
द्वाविलेवमुच्यमाने पराकस्थताऽपि पते स्याता मा भूरिलेतदैमेपै वचनम् । एन 
दक्षिणावपिदधात्येकेनोत्तरातियेतावतैषो दक पष्यतातिद्धविवं वचनमिदं फठकं दकषिणमि. 
दमुत्तरभितिज्ञााथ परमेव चिह कतैव्धमितिन्ञापनार्म् । दकतिनेततरेगति करणाय 
तृतीयान्ते पदे अभे शङ भिः प्रिणि(ण)हन्तीति बौषायनेन षड्भिः शङ् कुमिरनवस- 
पणाय सतम्मनमुक्तं तदपि दशटयैलात्कम्यमेव । दमा पुरलतद्ामपां प्ादास्याममि- 
तोऽनवरपगयिति शङ्कुपमावेशनधरकारोऽप्युकतसेनैव । द्रोः एरो दै शङ् योः 
पृशचद दक्षिण्य दक्षिणत एक उत्तसयोत्तरत एक इत्यथैः । 

रक्तोहणौ घठगहनौ पयृहापि वैष्णवी 
इत्योपरषेण पुरीषेण परूहति । 

अथिष्वणफडके इति शेषः । उपरवाणामिदमौपवं तेनौपखेण पुरीषेण मृदा प्ररे 
परितः पमन्तादूहति वे्टयतील्यथैः । पंतृण्णत्वपते परूहणक्ियेकैव । अतुतृण्णतवपतते 
भिन्नेव । यचि द्रन्य्पकंसेऽम्धावकत इति परिमापापूतान्मन्रदृततिरसमनपे आर्ता 
तथाऽपि मन्रस्य द्विवचनलिङ्ग त्वात्सङ्ेव भवति | 

शसोहणौ वङगहनौ परिस्टणामि वैष्णवी इति दर्भः परिस्टृणाति 1 
अभिषवणर्कके इति शेषः । प्रस्तरणकिषये द्ताष्यलस्याविप्रतिद्धमेनाी- 

देव ततिद्धौ दर्मवचन परतूनरदिततृणविशेपतंम्रहाेमच्छिनामतकैरिषपंगरा्यं च । 
प्रि परितः पमन्तपदेशं दराच्छादयतोयर्थः। परिते। वेष्टभतीति वाऽ । अत्रापि 
सैतृण्णातितृण्णतवेदेन पूकदयक्या द्रषठथा । परदतिण्ये परिमपविद्धम् । 

१ चख. सैक्ण्णे। 

8 
, 



१ १०पट्हः ] गोपीनाथमद्कृतज्योत्पराव्याख्यासमेतम् । ५११ 

रक्तोहणौ इलगहनौ वैष्णवी इृत्यभिमन्रयते । 
अपिपवणकठके इति शेषः । सोऽ । 

रकषोद्वा बलगदसमोक्षामि वैष्णवमित्यभिषवणव भक्षति । 
अधि उपरि सोमः पूयते कण्ड्येते य्मप्तच तच न । अद्िरितिवचनामा 

वात्मोकषणार्यानामपां पे्कारः । 
र्मछरूपमाह-- 
छोहितमानट्दृपुपरिषटहोभाऽऽतैचनवचथाऽमिषवायोपौपं भवति । 

छोहितै रक्तम् । अनडुह ॒इदमनड्हो विकारो वाऽऽनडहम् । उपरिष्टा- 
छेमानि य्य । आपिच्पते. बहिरानीयते प्तोमरतो येन तदात्िचनं तदस्याीया- 
सेचनवत् । अप्तिचनवदिलयेन पुयकार्ता गम्यते । यथाऽमिषवयिलनेनार्थप्िद्धषरि- 
माणे प्रदषितम् । उपाक पाम् । उपात्तभिति पाठ उपयुक्तमित्यधेः | यथाशब्दस्य 
यावदरियपै उभयत्रापि चरमविशेषणान्येतानि । 

रोदा बरुगदतसणामि वैष्णव- 
मिलपिषवणफटकयोरास्तृणाति । 

चरेति शेषः । चरमणि विशेषमाहाऽऽप्तम्बः--यसिनिरमते तस्याभिषवणचम 
खर परत चतुप्ुरपुपरिटदातिचनवदिति । अस्यार्थः--यिशचणि सोमो पित- 
सत्थैकदेशनधिपवणचपरे करीमयं तच सं मवति न मृदृङृतम् । परि परितः म 
न्तमगि कृत्तं ठेदितं चतुप्पटं वेषु पुटेषु आ्णः(वाणः) सराचनते । मनेन चतछषु दक्ष 
विदिक्ष बा चलारः पयः कन्या इति गम्पो 

तस्िश्थतुरो, ग्राव्ण; सरतादयतयष्वसातू- 
नाहननमकारानुपरं भयिष्ठ मध्ये, पचमम । 

तसििनासूते नर्मणि । यद्गि प्रावशनदरः केवहपापाणपरस्तथाऽपि अमे सरूप 
विशेषामिषानातकण्डनपताधनीमूत जकारविशिष्टो लेोकपरतिद्धः पषाणोऽतर अवश 
ज्येन आद्यः । तत्तेर्थामाह--चतुर इति । पपरादयतीतयत्रत्यंशन्तो यथोपा 
आततादित। न पोयु्येचेतादशमरथ पवथति । तत्र विरेपमाह--पातूनाहनन- 
भरक।रानिति । स्रानुशज्दरेऽग्रवाची । उध्वीनि सूक्मरूपथरेशासकानि पतानूनि येषां 
त ऊत्ानवलतनुधवौ्ानिति यत्रत् । स्कर मुलं तदेव कण्डनतताषनम् । 
आहन्धतेऽेनेत्याहनन आहननाय प्रकारो येषु त आहननप्रकारास्तान् । आहननं 
कण्डनं तदर्ध विशेषः स्पौद्परूपः प्ञा्थं कदपनीथ इत्यषः । कण्डन(पिकरणीमूतः 

१८, ज. क्लम, ठ, पत्तं म ॥ 



५७१२ " सत्यापाठविरकितं श्रोतखं- [ ऽपपमप्रभ-- 

पाषाण उपरः | मध्ये चर्मणो म्य उप भ्रिषठम् । मथ्य इति स्वतचवचनालूषगे- 
तस्य प्तादनम् । उपरस्य महच्वेन चतुरिगरावभिः सहा ऽऽप्रादनापतभवात्पयगारम्मः | 
अतिशायने तमचिष्ठनाविति पूत्रेणातिशपितेऽये एुशब्ददिषठन््त्यो र ऋतो हग. 
देवो रित्यनेन परत ऋकारस्य रकारः, देरिति तरणे परत उकारस्य छोपसेन 
प्रयिष्ठमिति खूप भवति । प्चममिति वनने कण्डनाधिकरणीमूतस्याऽऽकारविशिष्ट- 
स्यापि पापाणप्य आवत्वमस्तोति प्रदर्शयितुम् । प्रयोजनं यदि मावा भिचेतेल्यादिना 
विदितं परायशचि्तमुपरमेदेऽपि मवतीति । 

वृहबसीस्येैकम् । 
एकैकमित्यनेन पू चतुर्ण राणां तूष्णीमेव ंादूनं कृता मध्य उपरस्य तत~ 

सतूष्णीमेव पेप्ादनं तवा पुनर्न्रेण प्रागादि कमेणेकरैकं म्ावाणं मध्य उपरं च 
मन्रेण ते्ादयतीत्य्ो गम्यते । अन्यथा मनर एकवचनध्रवणासपु्श्ना त प्रम- 
रामीति मुष्टिषवव परत्यक मचप्रा्तनैकृमित्यप्य वैयध्धपिततेः । एव नेदं तायते 
युगपदाप्तादनस्य फट विजातीयमदृष्टम्, एका परादनस्य तते विठज्षणमदृष्टं फठ- 

मिति । तत्र युगपदरततादनस्य प्रागादिषु दिसु कैमशक्यतवादुपरस्य चर्मणो मध्ये 
सप्ादनविधानादघ्ना्णां चर्मणे! दततिगोत्तप्रान्तयोः पश्चिमू्रानतयोवा संपादनम् । 
तत्र दक्षिणेन हस्तेन द्वयोग्रणिरेकसिन्परान्ते पव्येन हल्तन द्वोरेकस्मिनित्येवं युग~ 
पदा्ादृनम् । एकैकस्य सप्तादनममि वर्णये 1 उप प्रानः पमुलन्कृवेदयुपराषि. 
करणत्वस्य विषास्यमानत्वात् । 

रकतो्नो बो वल्गनः भोक्षामि वैष्णवानि 
स्परे प्राग्णः संयुलन्छृत्वा परोक्षति । 

स्ूहप्रदेशो मुखं येन सोमः कण्ड्ये 
साधदिशमानः स्यहूवपापणनिमितः । 
वरः सुक्ष्म एकत्र यू एकत वै मेत् ॥ 
पृङ्करपरीणाहो मुसं(ते) तु स्मौट्पमीरितम् । 
ज्रं पृमभदेशः स्यदूमान्ण एतद्धि सक्तणम् | इत्यभियुक्ताः । 

प्रादेशमात्रं मुपद्वाच्यपदार्थं चाऽऽपष्तम्बोऽप्याह्-तपमि< अतुरो यः 
रामावरानूध्ैानूनाहननपरकरानदमनः सरपादयन्तीति, स्यवीयादति मुलानीति च ॥ 
स्वीया स्थूटतराणि । स्यवीयाश्स्यम्यन्तराणि क्त्वा तानि मुखानीति खव्यायनद्रा+ 
द्यायणौ । उरे मग्णः पेमुलान्छृत्वा परोक्षतीलत्रोपर् इत्यषिकषणपत्तमी । अनेनाऽऽप 
स्त्बोक्भुपरपंशृलत्वं व्यवत्यते । उषरघ्य तु छक्तणामावदडक्षणावायम्किस्तारौ । 
आकार्तुरशरो वरो वा । पेमुलाननिमुलान् । बदुवचनलिङ्गतसंमबाच्च युगपदेव 



९ पृणपट्ढः ] गोपीनाथमदरक्रतज्योत््राव्याख्यासमेतम् । ७१द् 

प्रोक्षणम् । अन्नाद्धिरितिवचनामावास्मोक्षणाणीनामपां प॑स्कारो मवत्येव ,। दक्षिणस्य 
हिधीनप्य्रणोपलतम्मनं स्तोनथं वदिमृष्िमुपनिव्ाति । तया च बोषायनः--जय 

दक्षिणस्य हविधीनस्यमिणोपसतम्नं वरदिमु्टिमुपनिवघाति सतेन्ेम्य इति । 

ओपरवस्य पुरीपस्पाग्रेणोपस्तम्भनं चतुरश्र खरं 
करोति यावन्तमा्ं पत्रेभ्यो मन्यते ॥ १९ ॥ 
इति दिरण्पेशिसूत्र सप्तपपश्ने षषः परः । 

उपरवाणामिदमौपरवं तस्योपरवस्य पुरीष्य गूरः । इदं चेतरपुरीपम्यावृच्रथम् । 

जौपरव्य पुरोपप्येत्यवयवपषठ | ओपरवधुरीयेकरेशेनेलरथः । तृतीय पष्ठी वा ॥ 
प्रयमपल्ञ जैपरवपुरपेकदेशो ऽव्य स्यापनीयो मरति सरेपनाधम् । द्वितीयपलञ 

ससयैवौपरवस्य पुरीषध्य खरकरण एवोपयोगः । ठेषनप्य भ्रयोजने छौकिकेन पुरी 

पेण ठेपनम् । येन कषठिन शकटयुषषटञ्यं तममे समीप एव चतुरश्र चुन्कोभ 
खरप्ञकं चत्वरं करोति । खरप्य चतुरश्रताऽ््रऽप्रोणिव्यवहारात् । तत्ममाणमाह-- 

यावन्तमिलयदिना । परिः. सोमपतबन्विम्य ईधयपतरिम्यशरमततम्यः परिषाये 
चाऽऽकमेतावतपरिभिते सरे पवैतोमपात्रापतदने मवतीति निश्ित्य तदनुरोषेन करो" 
तीलय्थः । अनेन प्रमाणनियमामावः पच्यते । उचताया अनुषदेशादनियमः । पुरी- 
पेण मटमिधितनष खरः कायो दाद्चौप पुरीषस्य पादुध्निर्ताये च । ददं जल" 
मिश्रणमर्थीपतिषिद्धम् । हविरथान्राङप्यू तः पञ तप॑चरथं स्यटमवक्चिष्य कारैः । 
यथाऽमेण खर संचरो मवतीति सूत्रात्, अग्रेण सरं परीद्य दक्षिणत उपविरातीति 

बह्तवपत्ाच । स्ष्टमाहक्रवाऽऽपलम्बः-- परत त्सैचर५ शिनषटोति ॥ अगरेणोष- 
स्तम्मनमियत्र दक्तिणप्यवोपरथितत्वदु हृतनरहमतवपू्ाठिन्गाच ग्रहणम् । स्ष्टमाहा- 
त्राऽऽपस्तम्बः--एतस्यैव हनिधानप्याग्रेणोप्तम्भनमुपरवपा शुभिश्चतुरशरं खरं करोति 
सोमपन्रेम्य आते मन्यत इति 

इति ओकोपाहभरीपदभ्िष्ठोपयानिमादस्तापियुक्तवाजपेययाजिषर्व- 
तोपुखपानिदविषादस्राभियुक्तपौण्डरीकयाजिगणेशदीषिततनरून- 

गोपीनायदीक्षितविरचितायां श्रीमद्धगवत्षल्यापादहिरण्य- 
केशिमूत्राम्बुभिगतनिगूढाथैरत्नालाभ्रतविद्रननसं- 

तापकषापिकायां ज्योस्राख्यायां इतत सप्तम 
भस्य पष्ठः पटलः ॥ ६॥ 



७१४ सत्याषाढविरेवितं श्रौतयु्नं- [ पपमप्रभे- 

अथ सपतमप्रनने सप्तमः परः । 

उत्तरत आग्नीध्रीयं मिनोति पध्ये बेदेरधमन्र्यर्पं बषविदि 
भाचीनवश्थं विमितं विमिन्वन्ति दक्षिणतउपचारम् । 

उत्तरत इत्यत्र प्म्पे ततिः 1 उत्तरसिन्मरेश इत्यः । आभीवशब्दातत्ये- 
दमि वर द्वच्छ इति च्छपरत्यय द्ृयदेशः । वेदेमैहविरेरत्तरन्तस्थपराकपूतरषधये 
शं निलाय यावदायामं प्रमाणमिति शुखोक्तप्रकारेण चतुरश्र विहरति । तत्र 
विशेषः-अर्षमन्तवेदयधं बहिर्वेदीति । अधेमाधीयमण्डपामन्तदि वेदिमध्ये मवति, 
अरप वेदेवैहिमैवतीदय्ः | अधं नहि्ेदीतययमेव विधिः । अधमनत्वदीति लतुवारश्ु- 
त्यनुकरणा्ैः। एतादश श्रुति; शासतान्तर उतनेया । यथा स्वशालायां प्रकृतो हवि. 
भिभे तृष्णीं चतु्यमित्ययमेव विभिचियैङुपेत्यनुवादस्तयाऽतरेति द्रव्यम् । न च 
विनिगमनाविरहः ] वेदेः र्वधत्वेन सस्य मण्डपस्यापर वेयन्तमीवे प्रति बहिमौ- 
वांश एव विवेसेक्षितत्ेनार्थंबहिर्ेरीतय्यैव विधित्वकल्पनात् । अ्ीदपमरन्वदी- 
लस्यातुवादत्वमषलक्षणवितस्याऽऽयामविस्तारी । बौषायनप्तु अथ॒ महवा उत्तस- 
दैप्ोयाच्छङ्कोर्ेयन्तेना टादश भतीचः भक्रमान्धक्रामन्ति तद्।ऽऽद्रीधागारं विमिमीते 

याऽन्त स्यादहिविय्मैनतपमुचितय परिश्रयन्ति तस्य दिणं दवारं कुनारी. 
भागार्य पार्मानीयं पञ्चारत्निरिति प्रमाणविकेपमाह 1 उत्तरत अभे मवे मिनो- 
तीति पामान्यग्रतिज्ञा । विमितमितिं वचनं महविदिविहरणोत्तरमेवाऽऽग्नीभोयमान- 
भिदं कतैव्यमितिपूचना्भम् । उत्तरत आश्रयं िनोतीलत्र वचनादेव माने करी 
ज्यम् । विमितमिति वचने महाविदिविहरणाव्यवहितोक्तरं वा॒मानं कर्ैन्यमितिप. 
सान्तरसूवनाय वा परिश्रपणस्य वरिमानप्तमकाठताव्याल्य्ं वा । विमित्न्ति परिश्र 
यन्ति। आपलद्वपेऽपि परिश्रणमभरव। दक्षिणतो दक्षिणप्दरेश उपृचधते निष्कमणप्र- 
वेशात्भकं कमै क्रियते येन पत उषचारे। मार्गः| मरगी दवारं द्वाखमाणं च वाधूढ 
आद-उत्तरत ज्रीधीयं मिनोति मध्य बेदेर्मर््वयर्थं बहििदि प्राचीनवश्शं विमितं 
विमिन्वन्यरलिमानन पोडशाङ्लषीनं वा दक्षिणतो द्वारं कुनीति । सूत्रे दक्तिण- 
दिवमेव प्रिश्रयणमुक्तम् । तेन द्वारं मर्गा करतन्ये दतिणदिशः परिश्रपणमेव वा 
न कर्म्यं मर्गाभिति पशषद्वयं सिद्धं मवति । उप्चारमिलयत्राकरतरि न कारके पृन्ा- 
यामिति पत्रेण घन्। नित्वाद्धातोरादिदधिः । दक्षिणतउपचारमिति स्मतं ॒पदं 
तस्मादुत्तरतउपचारोऽभिरिवयतरव | उत्तरतेउपच।र इलत्र पमस्तपदल तु उत्तरतउप- 
चार इल्यत्तपतः--उपचा् इत्यवग्रहाजजञेयम् । चतुः्यूणमिलप्यापस्तम्बः । प्ताध्या- 
ना९ पड़ह् आश्वत्यतलनियमादचरवृह्लानियमः। ज्जीभीयमण्डपवन्मानीडीयमण्डपोऽपि 



७ प््पटहः ] गोपीनाथभहृक्ृतज्योत््राव्याख्यासमेतम् । ५४१५ 

बीधायनेनोक्तः--उत्तरतउपचारत्वमव्र विशेषः, एतेन मानीडयो व्यरूपतस्तस्वो- 

दीचीं दवारं कुषैनतीति । 
अप्रेणापरं वेचन्ते तरिषु मकरमेष्वपरिमिते बोदीची- 
नवध्श< सदो दक्षिणतः भरतिषृष्टतरं याष्त्वि- 
रभ्यो धिष्णियेभ्यः परसरपकेभ्यथाऽऽ्े मन्यते । 

द इत्मनमरं मिनोतोति शेषः । जपस्य वेयन्तस्य मध्यशङ्कुमारम्य त्रन्ाचः 
प्राकंस्यासयक्रमान्धक्रम्य तत्र शच्च दयात् । घ॒ पदः पशचिमन्त्तत अर्म्पोदी. 

चनव पदः प्ाभयेत् । उदीचीनवंशमित्योन दिगोत्तरदर्षतवै सदत परदधते । 

सीदन्ति ऋलिनः पोममक्षणार्थ यत्रेति तदसत् । योगरूढ पदम् दततिणतो दरिणे मगे- 

ऽतिशयेन परतिकृ्टमिति प्रतिकृष्टतरम् । द्विचनविमज्यो पदे तरवीयपुनवि्नेनाति- 

शयेऽये तरप््रलयः । प्रतिकपै आधिक्यम् । तत्रातिशयः पदमानपएज् एकपदा्क ः 

भक्रममानपत एकप्करमालकरः । चतुर्धिशाङ्ुखाद्यातमकपरक्रममानपन्ञ एकारल्यात्मकः 

सरकाशनानुरोषेन खीकरव्यः । प्रतिक देतुमाहाऽऽपस्तम्बः -दक्षिणतः प्रक 

ष्ठाय भमव मधये पदो मिनोति दक्षिणा पदः परतिकर्ेया सांकाशनस्यावि- 
रोधं स्यादिति । अस्यार्थः जायातो विस्तरत मध्य पदप ओदुम्बरीं मिनोति 

दक्िणतः पकम शष्ठयाया जैदुमबं मिनोति यथ। मध्ये सदो मवति तथा द्तिणांसो 

विवृद्धः स्यात्। किमधेमिति चेत्, शाठामुलीयादीनां साकाश्याविरोषो यय स्यादिति | 

इतरया छ्यदुमब्ी तिरोधौयत इति । जविरोषमिद्ौमविऽन्ययौमाव इति । यावद- 
तििम्य इत्यादिनाऽैतिद्धपरिमाणत्वं भ्रद्ितम् । सदपोऽषादशपदैेव मानमिति 

तियमः षरं नालि कि तु पिष्ण्यादि्मदिशातुरोषेना्टदश परमयो स्ूनमयिकं वाऽपि 

मवतीति दरव्यम्। एतच नवारतिनि तिैकतविशतिर्दगायतमिति सदसो वज्ञायतेऽ- 

छादशेलेकेपामितिशुलवपूत्ोक्तमानद्येन विकसित दर्व्यम् । जपलम्बसतु नबारालि- 

विहारं प्विशतिरुदगायतमपरिमितं वेति । अपरिमितशब्द उक्तपरमाणाविकग्रमा- 

णवाची । यावदलिम्य इल्येननाष्टादशरलितोऽपि न्यूनं मानं प्राप्ये । वेदिमध्ये 

कृत््प्य सदो निवेशो सथा मवति तथा मानं पद्मकं प्रकमत्मकं व। कमनीयम् । 

शवतत ए्विशशतिरदगायतमिति दसषगो्तदीरधविवानसिवबदेनाज प्राच्येव 
आहा । त्तवारलिनपरमाणं मवति 1 अपरिमितलपकेऽपि प्रामिक्तीर् नवारल्येव 

मवति वंशतिचतरवशलन्यतरपंस्युढपकमेणाशाद शारलि उद्प्विशत्त्न । 

देशस्तु प्रयोगपूतर एवोक्तः । तद्विदरणपरकारः शुत््पूतर-- तेकरञञोक्त पश्चदशि- 

केनेवापायम्पाेपश्चमः प्रोणयश्सानिहिदिति । उदीच्पतर ण्या । 



४९६ सत्याषाढविरचितं श्रोतसुत्रं- [ ऽपपतमप्रभे-~ 

दक्षिणेन पूष्ठवां भकरमे मध्ये सदस ओदुम्र्यवटः । 
अघर प्राची एष्या ह्म । दक्षिणपदप्ावरयत्। एषटवाया दिणप्रेशे परमाप 

एकं ठयातेस्पमावेन परकरममानपके अक्रम पदमानपते पदं मीतीदुमरधवद् 
आयामतो कतरतश्च सवतो मध्य मवतोतय्थः । मध्ये पदप इति वचनात्तदृतेषे* 
नैव शष्ठयाया दद्षिणपरेश आभवेन प्रक्रमो मतव्योऽथवा पद पात्यम् | अनेन 
कारं रक्षितं मवति । ओदुम्दुम्बरविकारभूता तस्या अवयो गतैः । 

अ्रेरादानं परिरेखनं च यूपे उ्पारूयातम् । 
देवस्य सवेल्नरादान प्रिठितितमिलयवटपरिडेलनं च यूपे यूपनिमित्तके कर्मणि 

ग्याख्यातमुक्तं यथा तथाऽन करैव्यनित्य्ः । अत्ैवावटं खानयति । अशरयाद्ानपरि- 
छेलनयेरवटपर्यदाकर ार्थतवन तस्य चावटलनना्ैलेनावटलननस्यार्थतोऽतव पिद्धई- 
ितश्रायत्वात्ताला परोञतीति मदवानन स्षटेक्तेश्च । चकारऽ खननार्थकतरैष्या- 
नुक्तस्य समुच्चयार्थः । पत चनदौदुमवैवटं सनेवयेतावनिव । उपरामावादुपरपमित- 
मिह्यदिः प्ेषांशो ुप्येते । अत अभोघ्क्कत।ऽवटतननघ्य सिद्धा मवति 1 
बौषायनेन तु प्रेषपवैकपद्धतृकर्कमौदुस्वयवटलननमुक्तम् । पराक्पुरीपस्यद्वपनमि- 
त्ययं विशेषश्च तेनेवोक्तः । दार्यानुरोधेन गवः सननीयः | 

दि लेति परस्तादर्वाचीं मोक्षति। 
परस्ताद््रमागपरदेशमारम्यागाचीं मूलपर्न्त प्रोक्षति, यदीयोऽवरल्ममेण स्थापन" 

माधिकम् । इयं प्रागेव स्थापनीया । जवयेत्तरामरप्यापने प्रोक्षणस्य दक्षिणापवगै- 

तापत्तेः प्रलगपवर्मतवमेशलया द्तिणापरवत्य देवकर्ैलतीव विरुद्धत्वात् । सष्टमेत- 
वाहाऽऽप्तम्बः--अग्रेणाचे प्राच निधायेत । प्रयगमतवं दक्षिगामतवं वाऽ एव 
निरस्तं मवति । तृष्णीं प्रत्ाव्येखप्याह् पः। अग्रं मयं मूचमि्येतादशोऽत्र कमस्तत्क- 
मेण परोकषतीति परस्तादवीचा ्रोक्ततीलस्यारथः। दिवे लेतिग्रहणं मन्रकमदर्शना्थे 
न त्वेतावत एव मच्रसयपरोक्ञणकरणलं ननेतरयोपिकल्मार्थकत्वं थेति प्रदश्यितुम्। तेन 
सि त्वाऽन्तरिज्ाय त्वा पथिः तवेतयेतावत। मन्धकप्रयत्नेन परस्तादवाची परो्तीतयर्थ 
तिद्धो मवति अमुपथैमाह बौधायनः परस्तादवीचीं प्रोक्षति विवि लाऽन्तसिक्ियत्वा 
एमिनयै सेतीति। पूर्वो दुम्यां उपकरनततवा्तच्छ्देन तस्याः परामर्शः । अयवा दिवे 
स्मेलम्रपय परोकषणमन्तरिलाय त्वेति मध्यस्य प्रभिन्ये तेति मूच्ेलेवै मन्रजयेगोदुम्न- 
रीपदेशतये करमचरत्रपेग प्रोत्ततीचधैः । मदद्धानादिभिः स्टमेकोवोक्तम् । प्रलाद 
वा परोकततीतिवनं युम दृष्टस्य करमान्तरस्य चायनायैम् । प्रो्णास्ासवौवायनेन 

% मचतरयेणेति अभिकम् । 

क्र 



. ७ प०पटहः ] गोपीनाथम्कृतञ्योत्् व्याख्यासमेतम् । ५१७ 

कञ्चन विशेष उक्तः--जैदुष्वैषा स्यूणाप्रसमाठिता प्पन्ा प्रागवददुपशोत ति । 
भा तीर्येन पपादिता | 

अपामवनपनं यवभासनं बरिषाऽवस्तरणं च परे न्पारूपातमू । 
शुन्धतां होक इत्यपामवनयनं यवोऽप्ति यवयेति यवपराप्नंपित्रृणा९ पदनमप्रीति 

वहिपाऽवस्तरणं सू यूपनिमितफे कर्मनि व्यार्वातमुक्तं यथा तथाऽत्र कर्वन्पमि- 
स्थः । चकारः शरोततगेऽदुक्तस्य यत्रमिधरिततवघ्य पमुचरयाभिः । उक्तं च यवम 
सीभिः ो्षणीभिरोदुम्बं प्रो्तीति मरद्वानेनापि यवमिशरणम् । 

उच्छ्रयस्व वनस्पते सवेन वदिषेति माचीन- 
कर्णामुदरात्रा सदोच्छरयर्युदिवः स्तभानेति बा । 

प्राचीनः प्रागज्रः कर्णो यस्या उच्तरूधणकषि पता प्राचीनकर्णा । कर्णैः ुद्रशाला- 
मूषे स यथा प्राम्मागगतो मवति तथोच्छूयति । व्यवस्थितविकल्मोऽयमेकलिन््योग 
एको मन्रोऽनयेष्पर् इति | तत्रापि अचे प्रयोग आचो मच्र इतरेषवन्त्यः | इदमेव 
ज्ञापयितुं राखान्तरीयमन्रस्य प्रभमयुपदानतल्मकरणपञित्य सशालास्यस्यानन्तर- 
सुपादानम् । अनेन सशाखस्यस्यापि कर्ततवद्स तिद्धं मति । यत्र शाखन्तरोय- 
स्थेवोषादाने नतु स्वशाखस्ष्यापि तत्राऽऽभिको विक्र । वरगस्तवोत्त्नावित्युप+ 
स्तम्भनमच्नः शाान्तरीयो वरुणस्य ्कम्मनमधीति स्वशालागतः | तेन यज्ञकमौौ 
मचा यथारूपमितर इति पूत्ामयां स्वशालागतस्य वरुणस्य कम्भननपौत्यस्य पराति 
कलिन्भयोगे दवयोरिनिथोगततमवाद्विकल्यः पथैवस्यति । अथे किक आपिः । 
सन्ाऽऽयेप्रयोगेऽपमेव मनत्रोऽन्यष्वयेेति नियमो न, (तु देच्छको विनियोग 
इति । एतादश भई प्रद्भिुमेषोपललम्मना रिपु स्वशालास्यमश्चविनियोमावचनमेोदुम्ब- 
युच्छरपणे तदववनमिति । आ धिकविकद्पवाचनिकविकलयभोरेताद शो भेदः । नच परकर. 
मन्तु नियम्यत इति परिगरहोतपहप्तर कारनियमविषायकपू्वरोवः शङ्गयः । तत्व 
वैष्धोपकममात्रगिषयत्वात् । 

रूपं काञऽनुनिवपो देवताश्रपणे तथा ॥ 
आदरो ये विषरृताः पत्त एव सयुः सदैव दि ॥ 

इतिच्छन्दोगपरिशिष्टवचने पश्वानमिव चहनेनैतदतिरिकतस्यठे परिरदीतपकतघी ̀  
कारनियम्यामरवृततरेव भ्रदशितत्वाच । नच पञ्चानां अहणमितसैकलििकपदायोपि- 
छक्षणमिति वाच्यम् | उपलक्षणपरतायां प्रमाणभाात् | अवशिष्टघ्य मन्रस्य फलो, 

पृथायककारणत्ताया अमवेऽपि घ्वरूपपयेव कारणताऽरण्यस्यदण्डादीनामिव द्रव्या । 
स्वेनोच्छूधण कमशकं बेदुचछरापयति । अयमर्थो गिनरभविवक्षया रम्यते । उद्या 
शमुद्ायतैीलयुदत। तेन प्तहित ओडुभ्बरोमुत्यापयतीतवषः। द्वितीयो मन्न द्देलन्तः ! 
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> सत्यापाढविरवितं श्रोतघुघ्- [जपम 

छतानस्त्वा मारुतो मिनोलिलक्देऽवदधाति । 
अत्र वाऽव खानयति परिकिभिः । परगन्यन्तो मनः । अव्टेऽवयानं स्पाप- 

नम् ] अत्रापि प्राचीनकणीमुदत्ः परहेलनुवते । स्पटमाहाऽऽपतम्बः-युतानसवा 
मारो मिनोलिति प्राचीनकर्णां सहेद्धत्रा मिनोतीति । 

पूर्यहणं परिटटश्दणं परिषेचनं च यूपे व्याख्यातम् । 
जहवि तेति पुरीषेण परणं व्रह्म इहेति भेतरावरुणदण्डेन परिटेहणमुल्म्भयेति 

भ्रवक्षिणपपां परिषेचनमियेतक्रितथं यूपे सूपनिमित्ते करणि उपास्पातमुक्तं यथा 
तथाऽत्र कर्न्यमिलय्ैः | 

तस्याः के विशाखे वा दिरण्यं निधाय घृतेन यावा 
पृथि अआपृगेया स्वाहेति सयेणाभिन्ुहेति । 

कणैः षद्रशालमूलम् । विशाख इत्योदुमवैवयवविशे परिशोषणम् । विगता शाला 
यस्मादषयवात् । एताटशोऽग्रत्मकोऽवयवः। तत्र वा दिरण्यं निषायामिनुहोतीच्ैः ॥ 

अथवा विशिष्टा शाखा यप्पादवयवात्तलिनवेयरथः । अस्िन्ब्यारुयनि यसिन्रदेशे 
महती शाखा तादरोऽवयवे दिरण्यनियानं मवति । सुव्रहणं जहव्यावृ्थरथम् | 

प्यापितं हिरणपमभिह्ीकत्योदम्बधुपपभे होमः कमय इत्येतदर्थं चोतथितुमपतदुम्. 
यीभिमुरूया्को वाऽभिः । जुहोति नोरितलारे स्वाह।करि तिद्धे छाेतिवचनं मूड 
आज्ये प्रति पसेव स्वाहाकारः करमतपोऽवक्तवणे तु मच्ररम्मतमकारं पूर्वे 
विषं चोतपितुम् । तथाच कात्यायनः मूक प्रति स्वाहाकार इति । पूपं प्रति 
प्त्यज्ये साहकारः कर्तव्य इतः । मन्रसयासपलाक्किवाया दीवैतवानररम्कादे 
त्वमव्तावणक्रिधारम्भ्यातिमवान्चरानेऽत् क्रिया न | एेनवक्तावणघ्य धाररूपला- 
दाबरि परायां 5ऽदिधयोग इत्यपर्तम्बोक्तपरिमापाङ्गीकारो ज्ञे मति । एने- 
नाथीदिदममि रिष्यति अत्र मन्रपाठो विटभ्ितवृत्येति । 

आगपरलाद्न्ववस्लावयति । 
आत्रोमिभ्यातो । जओदुस्या एूरममिन्धाप्यव्थः । तया चाग्रमारम्ध मूच 

पन्तेन्टुम्बरोमनुचकषीकृलयतराघ्ः सवयति । मूलप वित आज्ये पूमप्रत 
भवत्येव तथोः पद्वत् | तया च मूलं पातमा पूमितर्षेप ततरैव स्वाहाकार 
इत्यधेः । 

यजमानमाजरीसंमिता विष्ठाः स्यूगा मिनुतो यथा सुष्टु । 
यजमानमा्ी यजमानध्माणा यव्यनपानघ्ोर्ं प्रमाणे तावल्ममाणेदुम््री- 

ल्पः । युषे ददीनादूमो निखातव्येन मानेन सह॒ यजमानमाज्नीति केचित् । उधम 
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७प्र०प्छः ] गोपीनाथभदकरतज्योत््नाव्याख्यासमेतम् । ७१९ 

निलाता्नमानमातरी भवती्यन्ये । संकोचे प्रमाणाभावात् । निलातव्येन प्रदेशेन 
सेव यजमानमात्त्वमिलयेव युक्तम् । यजमानमात्रीनेनो दुम्ब ऊर््वपरमाणं दशि 
तम् स्पोदय तु दाव्यानुरोभेनव तिदधम् । यनमानमाऽोदुमबरी विष्ठा स्यूणाना 
वतीति मरदरनिन स्पष्टमेवोक्तमेतत् । परायौन्येकेन त्रियेरन्ययाकपःटेनोपवपति 
यजमनिन पपरितीदुम्री मतीतयुरादरणादपि ओ्ुम्बयौ ऊरभप्रमाणं ज्ञेयम् । इदं 
बोदादरणे द्ादशाहविषये 1 ततरनिकयनमानोपसितवकेन येन केनचियनमनिन गृह 

प्तिपैस्ेन मुख्येन यनभनेन वा तमितौदुम्बरौ मवरीति । यजमानम 
ततपमितास्तया समितास्तावस््रमाणा वरिष्ठा अतिशयेन वृद्धा इति वर्षिष्ठा; । अति- 

शायने तमविष्ठनाविति वृद्धशब्दादिष्टन्धत्यये प्रियस्थरक्िरोरबहुटगुरवद्वेत्यनेन 
वृद्धशब्दस्य वषै इत्यादेशे रूपम् वृ ढशब्दः पूरातनपरयायः । स॒ च दादे ठ्तयति ॥ 
तेना तिशमेन ददा इत्यपो मवति । स्यृणा द्विशाला्लम्माः। उत्तरत्र पथैन्यानां प्रमा 
णविशेविधानात् । भदुम्रीतादृहयाश्च यजपानमात्ीपतमिता इत्यनेन मध्यमा 
एव स्यृणा अत्र ब्रह्याः । भिनुत इति द्विवचनात्छस्वमागस्वाः स्पूणा उमास्वां पैव 

मातव्याः । दक्तिणमागस्याक्षिसतोऽध्वयणा । उत्तरमागस्यासिललः प्रतिप्र्या्ना | बहु* 

त्वस्य प्रत्येकमन्वयाततस्य च त्रिते पयैवप्तानात्तिवक्तिलः । अयिकपरयोजनेऽपिक्र 
अपि | यथा सुषु यथा ददं पदो भवति तपा स्यूणा काया तयः | 

पन्त्या नाभिद्ना ओदुम्बरीमभ्यग्ा मिनोति । 
पूर्ने प्रमि माः प्यन््याः । दिगादित्वादयवायं यतप्रचयः | अत्र मनं नोतपत्ति- 
रपेमवात्, कतु सतता सा च मातिनी आद्या । अथवा परवन्तमरहनतीति पर्न्याः 
सटयवमापृतिढवृषव्रयणश्ेत्रलेनानुक्तप्मुचयार्येन चकरेण परयन्तशब्दादपि यत्र. 
यो मवति। नामिद्। नाभिपरमाणाः पादावरम्य नाम्यवधिकं यवलप्माणेतावमाणा 

इलर्थः। एकप्रमाणोपरसितो म्ज्द्ननोसियमु्ैन्यवस्यया प्रयोग इति निमे 
नाल्ति। शोदुमवीमम्यमरा सैदुववयभिपुागरा सवाः णा मिनी । जीदुम्बरो- 
ममिनञ्ना इति यावत् । न्रत्ववाभिरूत्मत्र प्रकारानतरप्यातमवात् । मिनेतीव्यि- 

कवचनादध्वणेव पथन्तः सवौ तव्याः । यपा पुष्ित्राप्यनेति । 
नीचैः सदो दृष्िकामस्य मितुयादुचैर- 
दृष्टिकामस्य विपरीतमेके समामनन्ति । 

नामिद्तत नित्य प्रमाणे ततोऽपि फंविनीचैनींचं सदो वृष्टिकामस्य यनमानत्व 
मिनुयात् । किचिदुचेरं सोऽवृष्ठिक।म्य यनमानस्य । अवण पति वृष्िकामना ॥ 
अतिवर्षणे सवृषटिकामना । इदं च यमेनं यज्ञ उपनमेत्, अथ।$ऽदधीत सेवास्यिरि- 

ति्ुस्यनुरोयेन यदा वीषु सोमपानं करियते ततत द्रष्टव्यः । नीचैरिलम्बयं ये 



५२० सत्याषाठविरचितं श्रौतसत्- [ ७एतमप्रभे-- 

नीचतवा्ैकम् । उचैरित्यम्ययमुचतवार्थकम् । समन्ते कताव श्रूषमाणे यजमानः 
कामयते तथा नित्येषु यज्ञद्केषु यानि तु कामयतिः श्रावयतीतिपूत्रात् । जत्र कमि" 

घातुश्रवणासकट्मोऽत्र यजमनिन कायो वृष्टिकामो नोचैः सदः करिष्ये, अदृष्टि- 

कम उचैः पदः करिष्य इति । कामयतिः कमिघातुः । इङितो धातुनिर्दैश इति 

सूत्रात् (वापिका श् । विपरतमेके पमामनन्ति यत्य फं तदुत्तरस्य यदु" 

त्रस्य फठं तसमूसयेति विपरीतशब्दाथः । पदो नीपस्य वौ दुम्याः 
स्ृणानां च नीचोचत्वाम्पामिति द्रव्यम् । 

नव च्छद स्युपकलृ्षानि भवन्ति। 
एतदिवपरननध्यनुष्ठनरम्मासगिवोषकस्पनम् । अर्षः सष्टः । 

उदीचो वध्शानाधाय माचो वभ्शानादधाति । 

वंशते शानिति बहुत्वममिवक्षितम् । तेन समव एकष्य वंशस्य वेगी 
वशयेवि्ोरप्याधानम् । उदीच उदगम्रा्राचः प्रागग्रान् । आधानं स्थापनम् | 

द्द्पप्तीति ब्रीणि मध्यमानि ची ष्षयुद््िं निदधाति । 
मच्रवृत्तिेकवचनात् । रेन्दरमपीयेककं मध्यप॑ खदिरुदगमं निदधाति । एतवा ~ 

नेव मचः । देन्धमीलेकरं मध्यमानि छरीष्वधिनिदधातीति मदद्धानः | 

इन्द्रस्य सदोऽसीति ्ीणि दक्षिणानि 
विश्वजनस्य छायेति ब्रीण्युत्तराणे । 

एतेन नवच्छदि सदो भवतीत्युक्तं मवति । उमयत्रापि मच्रावृ्ति | एकवचनात् | 
दक्षिणानयुत्तराणि करोलयौदुम्बरीमभिसंगुखानि । 

दक्षिणानि च्छद पि उत्तराणि सषामृपरिशयानि करोतीत्य्ैः । दक्तिणान्युदग- 
म्राणि उत्तराणि दसषिणाग्रणीति ओदुम्बरीमभिपतमुलानीलप्याथः । तशब्द पत्य. 
क्तेषणायः | 

नवछदि तेजस्कामस्य पितुयादितिवराह्मणव्या- 
ख्यातानि काम्यानि छदौ तेषां याथाकामी । 

नवद तेजस्कामस्य मिनुयादित्यादि यद्वाद्यणं तेन व्यार्यातानि उक्तानि 
कम्ानि कामायाहणि नवादिरपािशिषटानि छद्रौषि तेषां कामानां तेनञादीनां 
मध्ये यः कामृतततसंमन्धिपकषोऽङगीकर्तन्य इलर्थः। यायाकामीलन्र ताच्छीस्ये णिनिः । 
ज्नापि कमिषातुशवणातरकस्पो यजमनिन का्ोऽमुककामोऽमुकच्छदि सदः करिष्य 
इति कामनानुरोषेन । नव्च्छदिपक्षो नित्योऽपि । चीणि मध्यमानि च्रोणि दक्षिणानि 
सीणयत्तराणीतिः नित्यविषिनानवछचभनि्टोमस्य मिनुयादिति मरद्ानोकेशन । नवच्छ. 
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७ पटः ] गोपीनाथमहृकृतज्योत्म्ाव्याख्यासमेतम् । ५१ 

दिप्तदःपकते पमं स्थादश्रुतत्वादिति न्यायान्मध्ये दक्षिण उत्तरे च त्रीणि ब्रण्येव | 
एकादशच्छदिप्तदःपते मध्यदे शस्व प्रधानल्वानमध्ये पञचेतरयोन्नीणि श्रीणि । पश्चदश- 
च्छदिपदपकषे पच पदैव स्त्र सं स्यादश्ुतत्वारिति न्यायात् । सप्तदशच्छदिदः- 
पे मध्ये स्तत मध्यदेशस्य प्रपानतवात्, इतरयोः पश्च पञ्च । एकवंशतिच्छदि 
सदपि प्त पतव पैत्र, पमं स्यादश्ुततवात्, अपि षा क्वैषम्यात्, तुल्याः 
स्युः प्रकरे समार्पातिधिशुतौ परिकरयान(न) कर्मण्युपपचने (ते) दरेनद्विेषत्य 
तथाऽम्युदय इति न्यायत इति द्रव्यम् । अथै न्याये जैमिनिना दशमाध्यपि तृती 
सृपादे दशितः। ूतराषतु अ्रुतत्द्विशेपाश्रवणात््मो विमागः स्यदिति प्रथमपूत्रयैः। 
अपि वेत्यनेन पतम्यं व्यात्ते पमो विमागो न मवति फं तु कणो वैषम्पाक्स्य- 
चित्रम बदुप्यातं कस्यनितमीसमाया्मियेवं कर्णे वेपम्यत्प्रयातानुरूपेण विमाग 
इति द्वितीयपूत्राः । पररकरयऽतुद्पाः स्युः पमा न स्युः प्मविमाया न स्युरिति 
यावत् । कस्िन्विषय एपामतुर्यत्वमिव्ाकाङ्ल्ञायां परिकरय इति । परिक्रथविषय 
इति तदर्थः । तेन परिकरयातिरेकविपये विदोषाश्रवणे पत म्पमवेति प्रदशितं मवति | 
अतुदयतव हेतुमाह-- पमा सयाविधीति । दवादशदेऽ्वधहपति दी्तवित्वा ब्रह्माणं 
दीक्षयतील्यादिविक्येऽधिनो दीक्षयति तृतीयिनो दीक्षयति पादिनो दीक्षयतीति 
समारयया त्रा्मणाच्छंसयादीनां तूतीयप्रमा्पयाऽऽन्ीघ्ादीनां पादिप्तमास्यया परोध्ा- 
दीनां म्यवहारदनाद्पादितवन्यं विनाऽ दिव्यवहारायोगालधनिम्धो व्रह्मा 
यदीयते त्यथ नाह्मणाच्छ्वादिम्यसतृतीयां श जश्ीधादिभ्यचतुथाशः पोत्रदिम्यो 
देय इति नियमः कर्प्यते । जधित्वादि्मार्पाकंसप्मो विधिः प्रमारूयाविषिः, एत- 
त्मतिपादकश्तौ परिकयाषम्यमुपपद्यते न प्रिकियव्यतिरिक्ते करणयुपपयते वैषम्यं 
विरेस्य तस्या(या$)मयुदेऽम्युदष्टौ ये मध्यमाः सयु्तानस्नभे दात्र इृलादि- 
श्ुल्ा विरोषस्य प्ताम्यविषयप्य प्रदूरीनादिति । तत्र येषु कुपु च्छदि पल्यानियमो 
नालति तेषु तत्त्पस्थानुरोषेन काम्धानांप्रक्गनिव निवेश इति न्धायङ्गीकरि नव 
च्छरदष्यवतेषु नेतरे पक्षाः । कम्पं नवच्छदित्वमपि न । 

कटारस्तेजनीश्च भवते छदि पामन्तराटेष्वन्ववस्यन्ति 
तानन्तर्बतौ इत्याचक्षत पररि ता गिण गिर इलभितः 
परिश्रयतः पूषैमपरं च दरार कुरूगोऽध्वधुदंकतिणां दररेयीं 
परिषीव्यति रतिभस्थातोत्तरामिनद्रस्य स्यूरसीति सीर्यत 
इन्द्रस्य धुषोऽसीति ग्रन्थी कुरतस्तौ ज्ञातौ भवतः । 

इनद्र्यपरुवोऽपरीलनेननदस्य प्रमपीपि विकते । भन्यद्धविषौनविानपूत्रषदया- 
स्थेयम् । 

१ख.ग. पवान्युषवे्ौ । 



७२२ सत्यापाढविरवितं श्रौतसूत्र- [ जपप्तमप्रने- 

पेन्दरपसीन््राय सेति संपितमभिगृशतः। 
संमिते विभितं द्: | 
भाग्वश्शस्य सदोहमिभीनयोशच | २० ॥ समानः साकाशिनम् । 

सेकाशयतीति काशनम् । नन्यादितवाह्युः । युतोरनाकात्रियनदेशः । काश 
नमिति पठे पेकाशनमेव पकाशनमिति स्वर्मञपत्यव कृत्वा प्मयेनीयः । पका. 
शिनमितीकरवरिष्टपाउत्वापं एव । सांकाशन पदन सतो दर्शनं तदेषां सानं 
मवति । यथेकत्न स्तः स्वानपि प्येत्तथाऽऽभ्वेा द्रराणि कायीणीलैः ॥ 
भा॑शस्यात्तमातिन निरैशनतत्तत्कमनानिमित्तदक्षिणाप्त्यगुत्तदिगन्यतैमे केषेकद- 
रनिमित्तकग्रायंशप्रा्वारामावहेतुकतुस्य पाक शनत्वानिलत्वानिबन्धनः । 

नासशस्थिते सोमेऽध्वयुः परेण द्रेण हिर्थाने प्रविष्या- 
परेण निष्करमे्दि निष्कःमेदिदे विष्णुिचक्रभ इति नपेव् । 

सोमे पतोमदधे तन्रेऽपत्थतेऽप्मति प्तीलयभैः । सोमपंवद्धतन्रतमातिततु 
सवभूथ ए मति तावतपयनतोऽये निपेषः । भवमुपे ययि स्तातोपरबन्यो 
नालति तयाऽप्युनीपपतोमण्िपातद्वार संबन्धोऽस्ति अतोऽवमृषपर्यन्तमसत्येव पिषः ॥ 
अमुममाह वाधः --नाऽषमृयादृधवर्यः पूरेण द्रेण हविधोन प्रविदपाप्रेण निष्का 
मेदि निव्कमिदिद विष्णुरेति जमेदिति । ज(अवयारिति प्रच्छदः । अकमृयपर्. 
न्तमिति तदथः । दृदमुपलक्षणमपरेण प्रादय पूरण निष्कमणं नेत्यापलम्बोक्ष्य 
निपेचस्य । एवं च येन द्रेण परेशसतेेव निष्कपृणविति नियमः पवस्वति । यदि. 
शब्दानैमिततिकलमेतस्य । अघनर्युरहणमितरेषायृलिजां व्यचरम् । तेनाघयेखियं 
निषेधः । नच परतिस्थतृनषटुतृणामम्य्तवात्ततरोऽप्थयं निरेष इति वाच्यम् । 
एक्वचनविरोषापत्तः। यरि भवमर्यतृनषूेतू्रहमिं स्यात्तदा वपय दहु 
न्तीलत्रेवात्ापि त्रुयोदेव । नात्र तथोक्तमतोऽश्वयेर्व निपेधः । एकवचनस्य 
जाल्भिपरायकत्वकस्पना निरस्ता मवति । एवमुततरपू्रऽपि द्र्ट्यम् । 

नापरेण सदः प्रविकय पूरं निष्करामेयदि 
निष्कामेदुलिषटनोनसा सहेति जपेत् । 

अत्यते पोमेऽध्वधृरितयनुति । इदमुषल्क्ण पूर्वेण दरेण सदः प्रवदिथापरेण 
निष्कमणं नेलयपस्तम्बोक्तस्य । अयमप्यवमूपर्यनत एव निषेवः। तथा च वाधूचः-- 
नाञवयाद्ष्वुर पेण पदः प्रविदय पूर्ण निष्कामेयदि निष्कमिदुत्िष्ठोजपता सहेति 
जपेदिति । जाऽवभृयादिवत्राप पदच्छेदः । अत्रापि येन द्वरे प्रवेशसतेनैव निष्क 

१ ख,ग, श्तमकेः। 

~भव 
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७ प्त नपर; ] गोपीनाथम्टकृतज्योत्त्राव्याख्यासमेतम् । ७२३ 

मणमिति नियमः परैवस्यति । यद्विशन्दा्नमिततिकतवमेतप्यापि पष्य ] सदोविमाना- 
नन्तरमस्थिते सोमे नाध्वयुः प्रलद्पदोऽतिक्रामेत् । तथा च श्रुति-ना्तरसिति 
सोमेऽधव्रैः प्रयङ्पदोऽतीयादिति । अत्रापि सोमंह्याऽवशपयेन्तेव अर्या । 
जत्राऽऽपल्तम्बः-- नाघर्युः प्रचक्पदोऽतीयाद्विष्णिान्होतारं वेति 1 परदस्यपि 
धिष्णियानतीत्य न गच्छेत् | तत्र तु होतारं वेतयसिन्कद्ये धिष्णियातिगमनेऽपि न 
दोषः । अन्र ्रुतिरपि प्राणा वा ए यद्धिष्णिया यद्वः प्रलह्पिष्णियानति* 
सराणान्सकर्ममयुकः स्याजमि्ी एषा ज्य यद्ोेर्ैः सदु वरै नम्ये प्राणोऽ- 
वास्यानो यदधः प्रलङूदेतारमतिदपनि प्राणे दध्यात्मायुकः स्यादिति । अत्र 
परिगृहीत एवाऽऽन्तं स्वीकतेष्यः । अन्यथा दोषाभाकेतैकतरपक् गृहीत्वा सष 

येत । पिष्णियतवन्धिकर्मु भिष्णियानतिकरम्थ गमनं निषिद्धम् । इतरकरमषु हेतारम- 

तिक्तस्य गमनं निविद्धमिति व्यवस्थितविकल्प वाऽयम् । 

अत्ोप्रकर्मेके समामनन्ति । 
पू्व्रोपरयकर्म यदुक्तं तत्तत्र न करवथे किंतु जत्रालिनकाठे करै्पमिलेक 

आच्या वदन्तील्ैः | ॥ 

चात्वालात्ू पूरीषमाहृल्य धिष्णिषा- 
निवपति चतुरश्रान्पसिण्डान्वा । 

पीपाय चात्वा पुनरषसतात्वातवा तमातो पमाहलयाऽऽहारयं बा मिगियाना- 
यतनानि निवपति करोतीलधेः । चतुथ्ये द्वितीया वा| प्राच तादर्थ्य, तेन 
धिष्णियार्थ तत्ततस्यनि निवपतील्भौ भवति । पपतमयर्े वा द्वितीया, तेन ॒पिष्गिय- 
स्थनिषु निवपतीत्यरपो मवति । निवपनं तत्तमदेशे पूरीपपेषणम् । चा्ञद्धिष्णि- 
यानुपवपतीति श्रुतौ यदुप्वपनमुक्तं तजिवपनमेव । नपन्ये मिष्या उप्यन्त हत्यतुबा" 

दात् । अथ याचति क्यपू चालालासपुरौषं पिका इलेतत्मादयिति, भौं 

दुता स्फ्यनोद्धत्याेकष्य नात्र पं प्िकता इति निवपतीति, भेन पिकतामि- 

रा्ाशिने करोतीति च बै।षायनः | जभ्नशिनं पकाशवन्तम् । ते च धिष्णियाश्च 
दुरश्च प्रिमण्डह। वा भवन्ति । तथ। च शपू -पिशीरमात्रा मवन्तीति पिष्णि- 
यानां विज्ञये चतुरश्रा इयेकेषां परिमण्डला इतयकेषामिति । यदि सोमिकेषु भिष्णि" 

येषु शुचो पिशटपरमाणं पिहावछोकनन्ययेनाऽऽकाद्तितलादुयुज्यत इति 
करयते तद्। समविशानुरोयेन पश्चविधपिकषीद्यतमपिशौलमनिनेव भिष्णियाः कलप 
नीयाः । असिते परदिशान्तराछता न मवति अमात् । इदं च पदमानप्ले । 
वस्तुत इदं पिशीलमानमाभनिकेषु विष्णिभेपमेव न सौगिकरषु । चतुरशरान्परिमण्डन्वित्य- 

स्मोमयमरोपरानव्यपत्तौ सौमिके पिसीटपरमाणानिवमर्पपनातेव पायेकयप्य 



७२४ सत्यापाठाविरचितं धौत [ ७पतमपरभे-- 

निर्वेदं शक्यत्वात् 1 असमिन्पतेऽतीव न्यूनं मानं प्रदिशात्मकं तदप्यत्र मधति । 
शान्त परदिशमानं दृष्टं चासति । परदेशमातान्तराठ्तमप्यलिननेव पे पूतन 
दम् । इं च पञ्चदशाहुरपदपक्े । दशाङुखद्वादशाङ्टान्यतम् (रोपदपल न्यून 
मप्यनतरां समविशातुरोषेन ! विशीठभानतवपले पमविशातुपेेनन्तरालकल्यना 
्षटम्या । तत्र विशौ पञ्चा वदन्ति बहठरन्तराकमेकं बद्धपु्टीरलिद्वितीयमरति- 
सततीयंद्वातंशवङं चतुथे षटुधरशद्कं पञ्चपमिति । पिशत्यङ्गुखं पषठमिति 
केचित् । प्रिमण्डछत्वप तिरतः पिशीठमात्रत्वम् । परारेशमात्रसेऽप्यवम् । हेतार- 
मतिक्रम्य न गच्छेरिलक्तिन्कसे पर्यस्पुलतोदङ्युलत। व। निवपन । पिष्णिपानति- 
कम्य न गच्छेदितयलिन्कद्म उदज्मुखतवेति । 

विभरसीलया्नीध्रीयमप्रीनगरे पथोततरेणानत्यदि सेचरो भवति 1 
आीध्यदमा्रीभीयं पिप्ियम्। जीं च तदगां चाऽऽ्ीधागारम् । भश्ची- 

अस्यागारमाीथागारमिति वा, तसिलाीभीयं धिष्णियं कर्मच, त्च ययोत्तेणान्त- 

रहि वेदिमधयतो भिष्णिषमुत्तरेणाऽऽयतनस्य गमनवेायां पादशो यावतपरिमिते 
मभ न मवति तावसरिमितपरशं संचराथमवशिष्य कन्यमत्य्ः । अशनीः: शरभ 
रण्मे वेत्यनेना्ीच्छददुहे वाच्ये रण््रत्ययसतसाद्ञदाच्छ इति =ग्रत्थय- 
सस्येयदिशः । अगारशब्दो गृहवचनः । प्रवाहण इत्यन्तो भ्रः । 

अन्तः्दसमि तरान् । 
इतरानम्ावह्णादीनां भिष्णियान् । प्रपत मध्य इलन्तःतदपतम् । अव्ययी 

मावतम॒पतोऽयम् । शरदादिला्पमात्ान्तटच्ल्यः । 
बहिरसील्यपरेण सदोविं पृष्ठ्यायां पक्रमे होत्रीयम् । 

अपरेण पदोबिरं सदः पर्वनिप्यापरतः परक्रमेऽतति होतृरिदं होत्रीयं धिष्णियं 
भवतीत्यर्थः । हो्ीयमिति पिप्णियकिशेषस्य नामभेयम् । एद्प्ाचां देश इति वृद्ध- 
संताविधायके सूत्रे वा नामधेयस्य वृदधञा वाच्येति होवरीयशठदप्य धिष्णयविरेष- 
नामषेषतरादद्पजञायां वृद्धाच्छ इति च्छपत्ययप्तस्येयादेशः । अतरैनपा प्रक्रातमक- 
मेव पतामीप्यं त्तं वचनात् । अन्तःपदप्तमिलनेन।परविट्य व्ववृ्तिः । बिल. 
श्दरऽत द्वरवाची, सदःपदतांनिध्यादन्यस्य विष्य िमवात् । इपव।हन इयन्त 
मन्नत्य | 

श्वाजोऽपतीति दक्षिणेन दोतरीयं मैत्रावरुणस्य । 
पश्चदशाङ्रपदप्रथतिमानप्े प्रदरिशान्तरारपतमवादरदशःङगुखपदपरादे शये सुर्य 

स्वात्तवत्पतिमेतमेवान्तराहम् । तथा च द्िेनेयेनपाऽत्रापि तावदेव सामीप्यं 
विवक्षितं मति । दशाङ्गुद्दशाद्गुदनपतम(र) पमाने प्रदेशानरादातेमवा- 



७प्रपट्ठः ] गोपीनाथमकरृतज्योत्त्ाव्याख्यासमेतम् । रथ 

दयावदरथमन्तराछम् । धिर्णियानां पिशीदमात्रतवपक्े तु प्रदे शोन्यूनमेवान्तराढम् । 
एवमभिमेष्वपि पिष्णियेषु द्रष्टव्यम् । देव्यौ अशास्तारौ मित्रावरुणौ । एत्यापि 
मानुपपरशाप्तृत्वेन मित्रावरुणतुल्यत्वा्तदीयकर्मकतत्वादवा मित्रावरुणटिङ्गकभाज्पाप्र 

कतृ मेत्रावरुणत्वम् । मित्रावरुणयोः प्रशा पिननावहणौ प्रशालारौ प्रशा 
सत दित्यलिन्धवरणवाक्य मान्नातम् । पैत्रादरुणद्यैव प्रशाप्तेति प्ान्तरम् । प्रशा" 

स्वरथनेति परस्थितयाञ्यपरषात् | प्रकरेण पवानेष्याञ्छाल्लीति प्रशाह्तेति त्दवैः | 
भरवेता इत्यन्तः । 

उत्तरेण होप्रीयमुदगायतानितरान् । 
भघराप्यन्तराव्यमस्ा पूववद्वा । होतृिष्णयस्व पाप्य नादमणच्छतिविष्ण्व 

याव्दन्तर।ठं भवति तावद्विवक्षितम् । एवमुत्तोततरष्वपि जेषम् । नयैनप््त्यय- 
यात्पधिष्णयानां होतृिष्ण्यर्मैव कुतो न करप्यतेऽपरेणाऽऽहवनीये यजमान, 
मातरी वेदिं करोतेतिवदिति वाच्यम् । सर्वषां होतृधिष्तेर्ताम। एवािमोतैतादश 
कटपनाय। दृरापास्ततवाददमायतानितिवचनविरोषाच । नयैनप््रत्ययविरोषः । होतृ - 
विष्णपस्येतरेपां पिष्ण्यानां च म्मे यावदन्तराढं तावत एव प्ामीप्यस्यात्रानायत्या 
विवक्षणात् । नच होतृपिष्ण्स्य भेत्राररणत्रा्मणच्छपतिभिष्ण्ययोरेव सलमनतवमेषास्तु 
सेभवात् , इतरेषामपि परसरमेकोव पतनातीयतवपतेवादनायेति काच्यम् । अनार दयभवि 
स्वघ्वभिष्ण्योत्तरेण गमनपेमवापततेः । नचाद्गुात्मकमेवान्तरामस्त्विति वाच्यम् । 
एतावत्परिमितान्तरालग्दे शस्य गमनक्रियायामयेग्यलात् । एवं च यवताऽन्तरबि- 
नाऽऽयतनस्य गमनवेढायां पादाघात न मोेततावदनतरां मध्ये करैन्यमिति तिद्ध 
मवति । पिष्णियानां पश्चरशार्गृरपदप्शतिमानपते प्रादे शान्तरठन्यूनमेव । अन्- 
याऽद्वारणधर्मेणोपवेशनानुपपततेः । नवेष्टपततिः । अङ्गपरधानारपोपनेशनाङ्गमूताङ्ग- 
पारणधकोपवेशनवावापेया केवटमिष्ण्रपनत्वादिरूमैनर्धप्ेवोनितलात् । 
अथवा दक्षिणेन होतरीयमुक्तरेण होत्रीयमिलत्र द्वितीया पटच । दक्षिणेनोत्तरगेति- 
पदद्वयं दक्षिणत उत्तरत इत्यै विमक्तिप्रतिहूपकमन्ययं, तेन ताभीप्यस्यानपेत्तमे 
तिद्ध प्यऽन्तरालपिद्धिः । दशाङ्गुखद्वादशाङ्गुढान्यतम(र)पदमानपसेऽङ्कपारण. 

सेकोचः स्यलालामनिमित्तकभकुचितपदमानानृरोयेनानायत्या स्वीकर्तव्यः । घ कुर्वन्ति 
चेदानीं शिष्टः । ततमयुक्तं शाठमुतीये तच्ुपवेशनके कावयवरषाने परति भे 

व्यवधाने स॒ङृत्सनोदनोपवत्ये सौत्येऽहनि च प्वपरायधित्तं होत्त्धं न षा । 
उदमायतानुदकप्यान् । उदयायतानिततिवचते होतृषिष्ण्पसपोत्तरतो त्रह्मणच्छंति- 
विष्णं त्नं तत उत्तरतः पोतृवरिषण्यं पतरं तत उत्तप्तो नेृषिष्ं प्रान्त 

१ ख, ग, "गानन्यून । 
# 



७२९ सत्याषाठविरवितं धोतयरं- [ ऽपतपमपरन्रे- 

रां तत उत्तरतोऽच्छावाकविष्णयं सान्तराटमितयेतं क्रम इत्ये बोधथितुम् । एतेन 
भरागायतत्वै साक्ाद्ोतृधिरण्यसयैव सर्वणं त्ामीप्यापि स्मन्तमाव्ेति निरस्तं मवति । 

इतरश्दवाच्यानाह-- 
तुथोऽसीति ब्राह्मणाच्छरसिन उशिगसति पोतुरन्ा- 
रिरिसीति नेष्टरषस्युरसीलयच्छावाकस्य मतिक्षटतरम् । 

नाह्मणाच्छंपतिन उपतंर्यानमिति प्श्म्या अट । बराह्मणे विहितानि शखण्युष्- 
चाराद्राह्मणानि तानि शपतीति बाद्मणाच्छैपी, ऋतिभिशेषः । द्विती यथे पशचम्पुपत- 

स्यानादेव।ब्रहमशठ्दोऽपि स्यशविशेषे न्ा्मणाच्छंपिनि | बहमन्यनेतिप्र्यितयाग्यप्रिष ~ 
दश्चनात् । पात्ति यजमानमाशापतनद्रपिति पोता, ऋतिभिरेषः । असि चासिमन्नै 

ङ्गं मरुतो यस्य हि क्षमे पाथा दिवे तरिमहपतः | स सुगोपातमो नन इति पोतृप्रस्थि- 
तयाञ्यायाम् । नप्तनषटहोतृपोवृञ्नातृनामातुपितृदृदितृ इत्युणादिसूतरेण निपातनात्व्ुः ॥ 
पजनेननीमरहणप्रदेशं प्रति पत्नीं नयतीति नेष्टा । अयमप्यननतरेद्हृनेनोण) पत्रेण 
निपातनात; । मच्छशज्दरेनच्छशब्दादिूक्तं लक्षयोऽच्छा बो अ्निम्स इति । 
तत् , आ, अल्यन्तं समीचीनं वक्तीत्यच्छावाक ऋत्विगिि शेषप्तप्य मिष्य प्रतिङढ^ 

तरमथिक्तरमितरयिष्णियतो भवतीत्यर्थः । तत्राऽऽधिक्थप्रमाणप्यानुपदेशाददर्यं 
किचिदिकं कर्ैम्यम् । द्टापतमवादद् धता । वाततिष्ठवाधूडी तु आभिक्य प्मा- 
णनियममाहतुः--पवैम्यो विष्णियेमपोऽधिकं चहुरङ्गुरैरच्छावाकप्य बिष्णिषं भद~ 
तीति । विंधकेदाः कवि््मारिदुव्वानिति क्रमेणा 

हरसीति माजीढीयं बहिःसदसं दक्षिणाय वेदेः 
सममप्नीध्ीयेण यथा दक्षिणेनान्वदि संचरो भवति । 

मृल्यनते श्द्धानि क्रियन्ते पात्राणि यत्र तन्माजीढीयम् । मृजेएीयन्न्, इत्युणा- 
दिपूतेण मृन् द्ाक्रि्यप्नद्ातोरारीयच्मययः । बदिः्तरते परो वहिष॑हि 
सदम्. । अभ्ययीमाव्तमाप्तोऽवृम् । शरदारित्वात्तगातान्तछच्परलययः । अन्तः 
सदपतमितरानिलस्यानदृत्या मानौरीयस्यापि सरस्येव ्मविशः स्यात्तं वारयितुं 
जहिःपदतमिति वचनम् । दक्िगा्भे वेदेरिति वचनं बहिःपदपलेऽपि वेदेरत्तरार्थे 
य्याकऋयितुम् । पतममाीघ्रीयमेत्येन पूरपूतरोपात्तायाः प्रतिङष्टतरताया व्यावृच्य- 
मू । नन्वेवं डाववाद्धोतृधिम्णिस्य मुपत्वा्च तस्यैवा परतिकृशतरलम्यादरयरथं 
महणं कव्ये त होत्रीयेगेति किमथममुर्पगुहमूतासीध्र पणमिति चेन । आन्नी- 
शीयमाजलीययोरद्पूत्ा जेन पर्यस्य तदृपादानाद्धतृमिष्णमे तदतिमवात् | 
आश्षीभीयप्य महवेद्चतरपान्तप्रकूजरमध्यमार्भ्याऽ5 नवेन महविदिदक्षिणप्रान्परकपू- 
सरमध्यपरथनपुरक्पूतं इता ततर मानीडीये कावमितयर्ैः फडितो मवति । प्तममाभ्री- 
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पत णपट्डः ] गोपीनाथ तञ्योत््ाव्याख्यासमेतम् ! ७२७ 

भीयेगेतयतच तृतीया हुल्यदिरतुलेपमाम्यां तृतीयाऽन्यतरस्यापिति पत्रेण । यथा 

दक्षिेनान््वेदि पेचे भवतीत्यत ययोत्तरेणान्तमदि पेचरो भवतीतिसूत्रवद्या- 

रूपेयम् । बौधायनेनाऽग्रीधमण्डपस्य पञ्चारलिल्मुक्तंमानाीयमण्डपोऽपि तद. 

दुक्त सऽपि पमे काथः । अरल्निमानं चतु्िाङ्गुदप्भतिपक्रमपक्त एव तेभ 

वति नान्यदा । वशाङ्ुलपरथनत्रकमपके पद्मानमेयेति ज्ञेयम् ॥ 

रद्रमनीक५ सर्वत्ातुषजति । 

रद्धं रदषदयन्तमनीकमनीकपदवन्तं ममा सवषु मच्ेषु भन्तिममन््यतिरि“ 

केषु भनुषनति योनयतीलयः। प च् मागो रोद्रेणानोकेन पहि, माऽ ष्ष्हि 

मामा हिश्लीरिति। हमं मागं तत्तन्मच्रानतेषु योजयतीति निष्डषटोऽपैः । रोद्रमनीक- 

मिलत मतुब्षकोऽ आदितादचुपरत्ययः । पतेन केवदरीद्रनीकपदयोरनुपयु्तयो- 

वयीवतिवति । केवहरैदरपदरपादान उत्तरप्याऽऽदिना पूस्ानं विधादित्यनया 

परिभाषया तत्त्म्ान्तेषववतेषु तदनन्तरं यस्य क्यचिद्रदपदवतो मन्स्यानुषङ्घः 

स्यात् । रौदरपदवान् मन्तु स्वशाखायां व्रहमणा त्वा शापामीलनुवाकत्मक एव । 

केवदनीकपदोवादनि यस्य कष्ययिदनीकप्दवतः पनानीकेनेत्य्ानुपङ्गः स्यात्त च 

मा पूक्ितु पदयतरिषटमनसयवानुषङ्ः स्यादियेतद्ैम् । पदद्भयविशिषट्तुरोदरेण- 

नीकेन पाहि माश्च विषह मा मा दि भ्सीरिल्मयमेैतसमकरणगतश्च । मदिर 

बुधिय इलयन्विममन्रान्त एत पतितवतत्ैवानुष्ग इयेताद शां वाएयितुमदुपङ्गविषिः। 

सप्र्न्तिममच्रमयतिरितेषु म्प | अन्ति) तु पिति एवान्ति | अन नोषस्परी 

नमनीकविरेषत्व द्रब्य । रोदेणानौकेेति सानुषनतीतयेताकतञ्चरगिनैवा- 

ठुषङगतिद्धौ रौदनीकमिति कक्तं रोदरनीकवद्िरि्टोऽयमदुषज् इतित्ानाव- 

इयकत्वतिष्यधम् । जञानामवि यजुभपभायधिततं दक्षिण्नौ होतम्यमिति । 

अत्र वेदिस्तरणमेके सप्रापनन्ति । 

पूर्वत्र यद्ेदिलरणमुकतं ततत्र न करवै क तु अप्रासिन्काढे कृन्मिलेक 
आचाथौ वदीः । नरं बिष उत्तएवरिः स्तृणातीति यध्मिया प्व्र 
स्तरणं नित्यमत्र द्वितीयं सरणे वैकसििकमिति वाच्यम् । एतस्याः शरुतेर्ीषोषी- 

याधवलरणपरलेन साैकयतमवे दवितीयापूषलरणकस्पनाया अनुनितत्वात् । 

अवर स्तरणे विदेषमाह-- 

उत्ते खरपुपसान्धिष्णिया स न स्पृणाति ॥ २१ ॥ 

इति दिरण्यकेरिसूते सप्तपमन्ने सप्तमः पटलः । 



७२८ सत्याषाटविरचितं भौतय्- [७ पहप्रभे-- 

उत्तपेदिमित्यनःतरमिवशब्द उपमार्भकोऽध्याहा्यैः । यथोतये न स्तृणाति 
पू॑त्र तद्वदत्र सरणे खरमुपरवान् विष्णियानपि न स्तुणावीय्ैः । जन्यथा 
पूत स्तरण उत्तखेदिस्तरणापततः । नने्ापततिः । उत्तरदरम्यायतन्वेन तत्र्. 
णस्य कुत्राप्यद नात् अभेसत् विदयमानेनापंमवाच्च । 

इत्पोकोपाहश्रीपदरप्रिटोमयानिसादस्नाश्नयुक्तवाजप्यियानपर्वतोएलपा- 
जिदरिषादल्ापनियुक्त पौण्डरीकयाजिगणेशदीक्तिततसू नगो पीना 

दीक्षितविरचितायां धीमद्धगवत्सल्यापाददिरण्यकेकिमू ~ 
जम्बुधिगतनिगूढायैरत्नालाभङृतविद्ररजनसंता१- 

शामिकायां जपोत्सनाूपायां दत्तौ सप्तम 
शरस्य सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥ 

भथ सप्तमपक्षिऽमः पटलः 1 

अग्नीषोमीयस्य पशोस्ते प्रक्रमयति । 
अभ्निख सोपर््नीपोमो । अञ्ीपोमौ देवता यस्य पोऽघ्रपोमीयः । तस्य परोल 

खपस्यन्ाधानादिकपकटापै प्रक्रमयति जारमत इचः । सवर्थे गिजयम् । 
तेस्य निरूढपशुबन्ेन करपो व्याख्यातः । 

स्वतच्ः पञुःरूढः प्र वध्यते यच्िन्र्मणि ततवशुवन्धार्ये कर्म तेन कर्मणा तस्या. 
ञओपोमीयस्य पशोः कल्पः प्रकार ग्यार्यात उक्त इभः । ततर समैपशू तमेष कल्पः पुः 

प्रातदरोदविकारः काठपतामान्यात्तथाऽऽगिक्ताऽऽेयनद्रा्योसतद्विकरेषु वैतदविहृतमश्नी. 
पोमीये तद्धिकरिषु चऽऽधवाढः. प्रहर देवी तिरी कर्पमैमयाः परिवियोऽभिकाः 
पौतुदासेभ्योऽमुष्मा जमुष्य वपाया मेदः परे्यमृष्यै पुरोडाश प्रेण्यायुषमा अमुष्य 
हतिषः पषयति पशोवते पेप्पयैनद्रे प्रारलेदां तद्विकरेषु च दाशेपूणेमापिकः 

भनरणकसपः प्रचरणकर्प इति पडभङृतिविङ्ृतिभाववोधर सूत्रम् । अश्नयनप्नये- 
रिद्धि शष्ट प्रतितं प्रददे । अभभेन््ासलवभनिषेमोकध्पप्ययारेती 
सवनीथौ पश तयोरमिक्ृतमन्युनानतिरिक्तमेतत्तच्रं यन्निरूढ उक्तं तयो चिङ्ृतिपूताः 
पशवप्तेष्वपि तथा । अश्चीपोमीय उपवत्यीयः पदुलद्धिकरष्वौपवततेषु निरूढादषि- 

कम्ुबालारिके ततु पू्माति्यायामिष्ठौ इतं यदातिध्पाया बहि्तदुपपतदां तदा" 
पोमीष्येलदिनाऽ्ीपोमीया्मेनोक्तभिति तद्विकरिष्वमि तथैव । निरूढे प्वनोये 
तद्विकरिषु च प्रणयने पौतुद्र एव परिधयो न ॒काप्मैयमयाः । तेषामञजीषोमीय एव 

वृषे प्राप्तत्वात् । परषविशेषासतु श।खान्तरेण व्यवस्मापितात्ते निरूढे न सन्तीवयुक्त, 

2 

~ 

(८: 
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मतैव ते तथैव शाखान्तरातप्वनीयव्वपि न सन्तीलेतदविकृतमिलनेनैक्तम् । देर 
सारस्वत्या तद्विकारेषु च दारौपूेमा पिकः भचरणकड्प हृतयनेन पत्रारुणभ्यापररो 
मगएुतेडाशा्तयिषु उपत्यते । तत्रज्ीपोमीयादयो निरूद्यांरोन विकृतयः । 
अन्या ते प्रृतो निस्े। विहृतिरिति । निरुढपडपरकृयैव स्वशासायाम्- 
न्ति त्वेति प्रभे दीत्रायाक्ञानातस्पवैपु नैमिसिककाम्येषु स्वतच्रेषु निलेषु च प्वणै- 
तेषु पदषु दीगर प्रयच्छतत परकरति्मैवत्येव ¶ तथाऽऽध्वयेवे ैरोपिकं वेदिमानादिकं 
चोषदेशिकमेव प्राप्यान्येषु प्रयच्छत्तपाञ्नीपोमीादाधवरयवमतिदिषठं प्राप्य तद्िक्तोऽ- 
पि मवति । पैपशूनामेष कप इत्येन सर्वेष पञशुबन्धान पान्ञो विषिरेष पएेतय- 
सावन्पाते परव्यते नातिदरेशोऽनेन क्रियते रितु पोमा्गैः प्कोर्णोऽप्नोषोमीयप्तवनी- 
यानां विभिदिति ततौ निष्कृष्टो निरेऽतिदेशमरतो निरूढ एष पार्याः पत॒ पवष 
समानः । मैपेशिकेपीपोमीयादीनामितरेवामातिरेदिकः । ये वैशेषिका मन्ना 
रासन्तरीया इृद्रािम्यां सा जुष्मुपाकरोभीलादयो निर्दे भूवमागत्तेऽ्पोमीर 
यादौ परप्रानापलययोरपि चातिदेशदृह्यः । अत्रेत्थं ग्यवत्था तेन्रान्तीतिषूु पपु 
ससयदसपेतीयादय एव प्रकृतिभूताः । तत्राप्यौपवकध्ये क्रियमाणानम्ीरषोपीय 
एव घुलयाय। रियमाणानामाञ्नेयादयस्तव्राप्पङ्न्राप्रधोसुयववेऽपि पडुपुरोसशष. 
मैबायवस्या | येष द्य्नयपुरोडाशविकाराः प्ठुपुरोडाशास्तेषामाञ्चेयः प्तवनीयः 
भक्तिः । येष तु (रेवया बहुदेवत्यानां वा पशपुतोडाशाखपततएनामवच्तननद्र सपु 
रोडाशविकरातेषिन्ा् एव परकृतिः । येषाभनेकरेवतानां चतुरतरनामवतामञ्नपोमोष 
एव पुरोडाशः पषुपुरोडाशपरकृतिप्तेऽप्याेयस्येव पवनीयस्य विक्रा. जप्नेयाष्टक, 
पटघमीणामसनोपोमीयेकादशकपटिषु विहितं प्रक्षादतिदे शमादय प्ादश्याद्विकार इति- 
सूत्रनोभित्ताददपदेतुकविकारनिवहिऽत्र कार्यैः । एतचैतसिरूपवस्थितविकष्ठ द्रष्ट. 
ग्यम् । इन्ददेवलयानां पशूनां मे परुपुतोडाशासेषां तु देन्रा्ुतेडारपर्मकतवादैन्दाप्रः 
प्रवनीयः प्ङृतिनभिः । अन्यत्र प्रकृतिदेवताम्यो यथा सौम्यश्चक्तैनदरः पुरोडाश इतीति 
सूमरेण सेमेन्दरेवत्यपोः पुरोड।शयेरेकवचनपरतिषयेवलत्ेऽपि भभनेधवकारतामाव्- 
्रतिषादनेनयेतेऽगरपोमीयदयैन्नस्य वेति सूेगन्दप्य सम्यस्य चाऽऽतेषविकाराति- 
रिक्तकोयवन्तीततवेन यच्प्युमयविकारत्वस्यच्छया प्रातिवाशब्दस्य व्यवस्यितविक 
सपार्तव सीएलैनद्यनधापतरकावमेव सतोमस्य षोमोयविकारलमेवेति तथाऽपि 
सौत्यतौम्यादिष्ास्नेयविकारत्वमेव । कपा्षरभताद्दयात् । प्रकृतिगता देवताः 
प्रकृतिदेवतास्ताम्यः प्रकृतिदेकतास्थः । प्रङ्ृतिगतलै हि देवतात्रय्य, अनेरिन्रस्य 
सोमस्य च । तत्रः स्वातन्येण पतहभूतत्वेन च देवतात्वं रकृत, इन्दरघ्य सोमध्य 

नाञ्चिषमेत्ययं विशेषः । अन्यत्र प्रकृतिदेवताम्पो यथा सौम्यशचरह्द्ः 
पुरोडाश इृतीतयत्ेतिशब्दो वैमृषगुणविशिषेरेततपसिहरमः । अत एव भङ्तिदेव- 



७३० स्यायादविरचितं भीतस [ ७पमपशरे ~ 

ताभ्य इति बहुवचनं पैगच्छेते इन्द्रस्य वेमषारूयगुणविशिष्ट्याीन्दाभिनलेने- 

नद्शब्देनैव तद्रहणे तथा च बहुत्वस्य परकृतावपमवेनापगल्यापत्तिरिति वेन । इृद्रम- 

दे््रदतापि मेद्य सेन बहुत्वस्य पमवेनापगतेरमावात् । इनस्य सोमस्य च 

रकृतिगतत्वमा शिक तदेव अृतिदेवतम्य इलन्न यृषयते । यथपि प्रकृतिग" 
स्वमस्ति तथाऽपि नाऽग्य्यान्यन्र भकृतिदेवताम्प इत्यत्र ग्रहणम्. । यथा सौम्य 

रनद पुरोडाश इतयुभयेरिव ग्रहणातसोभेवत्यपडुविषय नने पवमीर्णप्रतिः पामि" 
तत्वेन प्तामा्यत्वात्तदपकषयाऽशमूतप्यन्स्य रिरेषलेतैन धर्माणां प्रापे परबरलेन 
उपक्षरनामकयेन चाऽऽश्वोविकपेमिनद्रपशुनामैन्सरघम. एव, ये कशवन्तरे विदिता 
देन पशवे पोढशिपंस्यापमन्वि्तवनीयस्यनदप्य पशो विकाराः+ ये प्रसदेवताका- 
स्त भभेयपशेरेव विकाराः 1 परातिपादिकततामयात्सरस्वतीविक रतवं केचिदिच्छन्ति । 
ये तनये परख्वतीदेवत्या ये च खीदेवतास खदेवताप्राम्येनातिरात्रतिस्यपतवन्थिप्तवनी" 
यायः प्रख्या मेष्या एव विकारा मेजवरुणीौरयायनूबन्ध्या विना । तपरैषशच मव 

तीतिव्ष्यमागानूबन्ध्याभकरणस्पतपूतराि्ेन प्ानाल्यमश्र न मवतीति ज्ञापितत्वात् ॥ 
अन्यत तु मवत्येवति व्यष्या । तसमादीषोभीयादयः पञ्चमि सोमतननन्तगतानां 
व्यव्थिताः परङृतयः सोमतश्चवरदिूताना तु निष्ढ रेन्स इति पक्षि परावः 
भ्लय्तपरमाणो होत्रेण निरूढस्य विकृतयः । इतर आ्व्मवेण वैरेषिकेण च दौतरम- 
तिदेशात््मानमेव प्रा्षममि शाल्ञन्तरदिन्दे त्रस्तया च वपापुरोडाशाङ्गागविषय- 
कमित्ावरुगम्यापारप्रतिन्धेन नैव उ्यवध्यापितम् । ओववततथ्ये क्रियमाणानां घुलायां 
क्रियमाणानां चपि पशवः प्हृतिमूता यथायथमिति मतच्छिकविकदपापिप्राय ्र्ट- 
ग्यमिलस्तु प्ासङ्गिको विचारः । इदानीं प्रकृतमुच्यते तष्य निकूदपशुवन्धेन करप 
व्यार्यात इति पून हैतेण प्ैषप्रतितं निरूदघयैवेखमि्रयिेव भगक्ताऽऽवा- 
येण प्रणीतमिति द्रषटम्यम् । 5 

पद्ढोता पच्िष्टिशराङ्गमूते न वियेते । 

येऽन्तप्तच्वतिनोऽङ्गपशवः समानदेरकाटा्नयश्ा्नीपोमीयायनुकनध्यान्ता अङ्गि 
नश्च तेषु षद्ठोत। न मवति आरम्माैतवात् । प्रधानापसमेनैव तदारम्मतिद्धेशच । तथा " 
पश्चि्टिरपि देवतार्पाग्नपार्म्य दक्णीययैव तिदधेम मवति । ये तु हिसतन्रव. 
विनो मभि्देशकालास्यश्च वायन्यपटुप्पशुपेत्रामणोषश्वादयन्च तेषां स्यपि कथं 
चिदङ्गमावे मवत एव षडूढोतृपथिष्टी । ननु पोता पथिषटिश्च न वियते इयेताददेव 
वक्तञथ परकरणद्िवतस्याङ्ग पूतस्य परशधामात् । अतोऽङ्गमूत इलेतप्य शन्दस्योषा- 
दानं तैव कर्ञयमिति चेत्सत्यम् । अङ्गमूत इदयेतस्य हेतुपरलप्रदशीनाथमुपादानस्या 55 

प १ङ्तेषुन'। 
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पयकत्वात् । यतोऽङगमूतः प्शुरतः षददोतूपश्चि्टयोनिमेधो नतु केवछा्ीषोगीयप्र- 
युक्तोऽयं निमेष इति । तेन सवनीयादिषु प्युप्नपि पदृोतूपशचिटयमावः पष्यति । 
एकवचनं चोप्पलञं मवति । जाल्यभिपायं वैकवचनम् । तथ च[ऽऽपल्ः--षड्दोता 
पशनििश्ा्गपूतेषु न विधेते इति । 

अप्रीनन्वाधायाऽऽतिध्यापरिधीनिध्प उपसंनह्यति । 
अगयन्वाषानवचनं सूत्ान्तरोक्ताम्यन्वाानपरतिषेषनिराकरणार्थम् | अञ्नीनन्वाधा- 

येति स्पप््र्येऽ्रीपोमीयस्य पशोलन्नं प्रकरपरयति तशालामातिध्यानहिष्युपपतनक्च 
सीति मादवानेन प्ानाभ्यविकारत्वाच्छालाहरणमुक्तं तन्मा भूदिदेतदर्थम्। द्रवद्रव्यं हि 
शाखया शोधनीयं न मां कर्मण्यवियमाने पहर निवतैत इत्यु ्ततवादिति मावः। 
अतिथ्यानहिष एवाभ्नीपोमोयक्ायेकारितवस्योक्तलादर्थद रा हरणं निवतैते । उत्क- 
रायै बहिस्तु पूल्ादिवप् एवाऽऽहरणीयम् । भस्तस्मेवाऽऽहरति बर्हिषः केनेति 
क्यमाणसूत्रगतेवकारव्यवच्छेयं वेधेन । अत्रन्वापेय। अस्नप ओत्तछेदिकशा- 
ठामुलीयदक्िणा्नयः सम्यावततथ्यपतते तावप्यन्वधियौ । पराजहितस्य नैवान्वाषानं कितु 
शासातुलीयस्यैव । एुपोऽत्राऽऽहवनीषो यतः प्रणीयते प्त गादैपत्य इति पशूतरेण 
भृताहवनीयस्येव गाहषललोकत्या पुराणगिपलयस्य॒निदृततेरक्ततात् | अत्रेति 
शब्देन तप्सिनेव कमणि प्त गाहैपलयो न तदन्तपतिताभिहोत्रहोमे । शाढापुलीयं 
गारहुपलयकर्मभ्योऽन्वव्यनिति तस्िन्गारहपत्यक्माणि कियन्त इति वक्वमाणपूतेऽप्य 
मेति शब्दौ योज्यः । अन्यथा कुण्डपायिनामयने माप्तमचचिहोच जुहोतीति विहितेऽश्नि. 
होतरहोमेऽपि उपरोतिोमद्रदशाहं द्वादशाहाद्वामयने गवामयनात्कुण्डपायिनामय- 
नमित्यवेरूपचोदकपरम्परथा प्रति शा्ठामुलीय एव श्रपणं स्यात् । यद्यपि दि 
होमेऽसतिन्छतशवोदकच्छालमुलयस्य श्रापत्यमावस्तथाऽपि कुण्डपायिनामयने शाका 
मुखीयस्य चोरकातप्रप्त्या तदङ्ग मूतदूविंहोमहविःश्रपेऽप्यस्ति तत्प्रातिरिति द्रटग्यम्। 
अतोऽत्ेयेवमवरथं वक्तन्धम् । तथ। चात्रेति शब्देन कुण्डपयिनामयनान्तरमते नामा 
पिरेशपरलपुरुपगाईपतयश्नपणवतकर्ीण्यञनिहेतेति । तथा च द्वादशाध्याये प्रथमे 
पदिऽमुममैमाह श्रपणं चमिहोतरस्य शाढपुलीये न स्यात््रानदितस्य वि्यमानलादि- 
ल्येन पूरेण । नामगरातिन प्रानदितेनन्पा््य शालपुलीय्य बाधे युक्त इति मावः। 
सूरा स्ट एव । यचि नाम्नः प्राबल्य सातमिकन्ययिनैव सिद्धं तयाऽपि 
भ्गनिराकरणा सूत्रमदमिति व्यम् । नेपोऽत्ाऽऽहवनीषो यतः प्रणीयते पत 
गाहैपत्य इति पमान्प शामली गाहपत्यकरप्धोऽन्ववस्यन्ति तक्िन्गा्ईपत्य- 
कमणि क्रियन्त इति विरेपपत्रेण वाध्यते, एवं च शाटामुलीयभ्राहितदतिणाघनीनमि- 
वन्वाघानमत्रेति वाच्यम् | एषोऽ्ाऽऽहवनोयो यतः प्रणीयते पर गाईपत्य इति पत्रस्य. 
नात्ति शदेन पाडुककपेष्येवपदृततसकत्या पौगिककर्मण्येतस्यप्रतौ तत्रापि प्राप्य 
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मेततपूत्रणयनप्योऽ्वरयकलेन पमानविपयत्वामावेन नाध्यनाधकभावस्मैवापिमवात् | 
एपोऽत्रःऽऽहवनीयो यतः प्रणीयते त गार्हपत्य हृत्येतस्य पूतस्य परिषयः पाशुकं 
कम श्ाटामुलीयै गारईपत्यकरमम्योऽन्ववस्यन्ति तस्िन्गाहपलयकर्माणि क्रियन्त 
इ्ेतस्य पत्रस्य विषयः सौमिकं कर्म । एवै न विपयमेदादधयनभकभावो 
नात्ति । जथा प्ुनूत्रविषयस्य हेतुपरतापरदशेनाथं शाटामुलीपे माहैष्यक- 
म्योऽन्ववस्यन्ति तसिन्गाहपल्यकमीगि क्रियन्त इति पूतं यतः शायमूखीयं गाहैषय- 
कमारवमन्वषस्यन्ति विनियो नयान्ति श्रुतयः पाशके कपि भतप्तदमि्ाध्यलात्तसि- 
जेव सौमिकान्यपि गाहैपत्यकर्माणि कियन्त इति । इृष्म इति तिद्धवनिरदेशादिष्मा- 
हरणस्यात्र कर्तव्यता गम्पेते । मति्यावर्िःतेनहनं तु हृध्माहरणोत्तरं करव्यं नतु 
शतिभ स्या तदधात | भयवाऽऽदानपतमय एष बर्हिःतेनहनम् । मथवा 
प्रिधीनिलनन्तरपपिशकदोऽध्याहार्यः । तेन बर्हिःतेनहनमभि प्राकृतस्पान एव तिध्यति | 
तथा चाऽऽपस्तम्बः-मतिथ्यावर्दिसतृष्णीमुपतिन्यति तांश्च परिषीन्पाशक इध्म इति । 

भत्रापि तुषणीपुपपंनह्यवीत्युवमरते। दवादश्ययि प्रथमपादे जैमिनिरपि पैनहनहरगे 
तयेति वेत्, नान्पार्यत्वादिति सूत्म्यामाह । तंनहने च हरणं चानयोः प्तमाहारः 
सेनहनहरणं तप्मिन्तंनहनहरणे । दे शप्यक्लान्मन्रोऽम्पाक्तीत इति पूरून्ोक्ता 
म॒चवृततिस्तथाशबदेनानुकष्यते । नेत्येनाऽऽरृत्तिः एण्ड्यते । पिह।रेशपरषणे मृष्ये 
सनहनहरणयोः का तदतिरिक्तं कामन्पशब्देनोच्यते । तच्च वेदिभापणात्मकं तद् 
थत्वादिलर्भैः | यदि पेदिपरापणारषताऽपि स्यात्तदा प्रकृतविव गाहैपत्याहवनीव प्रति 
नीयमनिऽपि मनः प्रयुक्तः स्यात् । एषं संनहनेऽपि दैवाद्मन्पिशेयिश्ये परपक्ते 
पुनसतूष्णीं क्रियमाणे | नच विहरदेशभ्रपणधितेवेतयोरलन्न कि विनिगमकमिति 
वाच्यम् । प्रयमरोपसियितेरव विनिगमकतवाहाषवात् । तदयं निगैठितोऽर्थो जेमिनि- 
सूतरप्य देशद्धकतवान्मननोऽपपरावतैत इतिमूनेक्तरीलाऽत्रापि मच्वृत्तौ प्राया 
दूनस्य बर्हिषो विहारदेशप्रपणागे यत्नहनं नं हरण च तदर्मौ हि संनहनहरणौ मन्न 
भक्ते तपात्वामावाज्न मन्राविति | अत एव पमरणमच्$पि न तेन परिधीनां प्रामि" 
पेन्यका्पमरणोततरं तूष्णीं एथेव पैमरणम् । भतः पेमरणमच्रे ब्रीनपरी्ीनिति 
दुप्यते । विश्शतिषेध्यूहः पैचरा इति सेनाम । उपेषयृषटिशब्द्तिततया पंचा" 
निव्येव वा | उपनञ्यगीलन्नोपशन्दादिष्मपतमिषाभुपरयेतर परिीनां सैनहनम् । शत्र 
ष्णी इत्तशालां छिक्ताऽऽनयनि । केचित विधमेव तुष्णीमानयासत । 

अग्रनपरिस्तीयै पाणी मन्ञारयोलपरानी ९ सतीत्व 
यथार्थं पाशुकानि पात्राणि भ्रयुनक्ति । 

मेत्रा्थो ये प्तक्ादन्वादिताल एव । ते चैत्तसेदिकशाटामुतीयरसिगाप्नयः । 
सम्यावतध्यपसे तावपि । आनीय त््तदनवत्रानामावान्न परिहरणम् । अञ्ीम- 

| - च क 
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रिसतीयेल्ादि स्तीसित्यनतं कृतव्यारुयानम् । अग्र वेदकरणावचनदियेदं ज्ञाते मति 
महादिकरणार्यं कृतो यो वेदः त एवाऽऽवशमाद्धवतीति । भवगरये तु वेकरणति- 
धानायगेव वेदः । यथायं यपाभ्रयोननम् । दद वचनमतिदेरपातौ पथरश्राणा प्रो 
लनाभाव इति वक्तुम् । पादु ङानीति वचनं पशुतमन्धिनां छपितिवकहोमहवनीय्¶- 

युपशकखारणीपुशणंशकखानां प्रयोगम् । ननु पाशुकानीति नेष क्यं भकरणा- 

देव तत्िद्धरिति वेन । तश्याऽऽपलम्बो चप्रचरणीप्रधोगनितृथतात्। नच सुलयावा- 
मेव तत्मपोगविधानाद्राथातिवृततौ पारुकानोति वचनं व्यधेभेपेति वाच्यम् | सूया 
परथमे तत्परयोगविषनिन पूर्वर प्रचरणौ९ छुच५ ती प्रयुनक्तौयपर्त॑म्नोकतरीत्या 
धुत्ाप्योगापत्तौ तनित ता्थकयप्तमात् । सोमप प्रङ्कतिद्धिरियिपि 
पा्कानील्यनेन प्रदतं भवति । तथा च द्वादशाध्यापे सपमा जैमिनिः पतिषु च 
परपङ्गः स्याद्धोमा्ैतवात्, न्याय्ानि षाऽपरयुक्ततवादपयुकैः प्रपङ्गः स्यात्, भसति 
शब्दरस्पशं इति । पूवीपिकरणे यथ. महावेद्या प्राृतरेदिपरपङ्गसतय। पृत्रष्वपि 
जुहदिपत्ेष्मपि प्रप स्यात् , होमाभैतवत्तपामपि होमाभेतवात् । होमः समिक्त 
रेे्टिकजुहादिप्ाषकहोमािकातिद्धरेति मावः । अपं पू्ूत्रापैः । उत्तपू्र्ु 
न्यायो होमादिरूपं कर्यं तस्मादनपेतानि न्य्यानि जृहरौनि । पर्मपथ्वदन्वापादन- 
येत इति सूत्ाचत्परययः । वाशनः परपसन्याकककः । जुहधदन्येव पतोमन्पतिरिक्त- 
द्म्पहोमकरीणि नतु चमरः प्रङ्गतिद्धिरिति । कतः । भप्रयुक्तसात् । वेदि 
भक्ता पत्राणि लपयक्तानि। अङ्ग प्रयुक्ते तहुणा न प्रात्य पुनः प्रषोगः । वेन 
सूपेभेव प्राृतपदाधै्याङ्गतवं तव तहक्षणङ्गपयुक्तौ पत्यं ततर गुगहानावमि प्रङ्गो 
युक्तः। भवति च वेदां हर्ष्यात्तादयतीति वेदिसेनेव भाकतेरेरङ्तेन वेदिर्षगाङ्ग- 
भुक्तौ सयां तत्र गुणहानाकप्यापतदने प्रघङ्गो युक्तः। इह तु नाङभयुक्तिहदीनां 
चम्तप्ताधारणपात्रतेन नाङ्गत्वं येनाङ्ग्रुक्तिः स्वात् । $ तु जुहूतवदिनां जहा 
जुहोतीति वचनात् । ततश्च कुहरूपत्यक्प्येतायुक्तततासुनरषठेषानां जुहारिमि- 
रदवैरष्ठानाय प्राहृतपात्प्रयुक्तिरिति । तथा च नि्ैठिपोऽयमर्ः-न्वायशाकेन 
अङक यैमच्यते । परृतकयं हेमा दिकाय तेम्पोऽनपेतानि बाधक्शान्े विना तेभ्यो 
न नियुक्तानि एतादशनि जुहदीनि तेषमेव पोमज्ञेष्टिकेकरमेषु न तु पताषारणपरमेण 
पप्रलरूमेणेव प्रयुक्तौ नुह(दीनं कथं त्यु तगह वमपादिमिः प्रपद्गपिद्धिमति । 
जुहादीनि तु जत्य दिविरोषधेणेव प्रयुक्तानि नतु पात्तवधरमण प्रयुक्तानि । अते न 
भङ्गपिद्धिरिति। इति द्वितीपपूत्राः। तृतीयप््राथतु ~ रानदस्य जह्शञ्दस्य पतमप 
कूकूपात्राणीतिवचनं स्फथारिताषारणपातरपतजहायैम् । अन्यथा प्रचरणीनयप्र्पथ 

# भवर ददीत प्र 
च 



५७३४ सग्याषाठविरचितं भौतसुतरं- . ̀ [-७ पतपपरभे-- 

पाशुक्व्नस्याऽऽवर्यकते -स्वधिलयादीनमेवापतषारणलेन पाडकलवत्तिषमिक प्रयोगः 
इति शङ्का स्यात्तां वारयितुं पाश्राणीतिवचनम् ॥ 

यल्मागाज्यगरहणात्रछृखा प्रतिहूल 
मापये पाङुकान्पारयानि गृहाति। 

जुहेभ्तो तुदीति गृहीत्वा तृतीयमायस्व दषन्यानीयेलादिना पशुबन्धो केन 

भरकरिगेल्ैः । माप्य इति पत्ये प्रतिदवयेतय्यान्वयः । अतिहरणे प्रती- 

चनं हरणम् । गाईैपत्य इति पपीप्रतभी । गारपलयप्तमीपरेे प्रतीबीनं इत्वा 

तरव ताशुकान्यास्य(नि गृहातीय्ैः । प्रतिदधसेत्यन्रान्तमीवितो निख्ष्टव्यः । 

सन्या गाईपतये पाडुकान्यारणनि गृहातीलनेमैवायौ ती ीनहरणे एिद्धे मरति" 

उयिलस्यं वेयथ्पीपत्तः । भोह्ण्याादनमापिध्याव्हिषा याक्रनपरेश जास्ती. 

सेते तावतः भरस्य पञमे वितृतीयरेते मति । अतर प्रचरण्या पारमोगक 

प्रयोगो भै मवति । पुत्यायमिव तद्विभानात् । प्रचरण्यामाञयग्रहणकले प्रथम् न 

अहं तस्यपि सुत्यायमित् विहितत्वात् । अनोऽपि च न पैप्मैनहोमकाक एष तस्व 

विहितत्वात् । 
एवा बन्दसेतपूपस्े रह्मा राजान फते 1 

जपोदयाऽऽन्यस्ादीमित्यनेऽधरुणा ते उपय पदविन्यपतविरेप्रूपात- 
नविरोषः । तासित्रानानं पोमं॑कृरते स्यापयतीलर्षः । ब्रहमलमूतेभव पेसश्यति 

सयत्र प्वचनं प्रयोगक्मज्ञानाभमुपस्ये रान्तः स्यापनादनन्तरमेवाऽऽदानं प्रावादीनां 

न तूति | अत्र मवचनं मन्तरजनालनत तूष्ीत्वमपि स्यात्तयावर्तयतुम् ॥ 
अत्रद्यति प्दच्छरेरो वाऽत्र । वदमगयतिरिक्तो यः कशचनर्धिकद्रगस्मोऽन्यो बोपस्य 
राजानं कुरत इत्यथैः । इदं च न्रहमलमूत्र वकषयमागेन विभिना विकल्पते । ब्रहोपस्थ 
राजानं करते नहमन्यतिरिक्तो यः कशचनत्वियेति । भस्िनत्या्यनिऽपि मश्नवृचतं 
न्त्पतिरिक्तिगर्यमपोकेतमेव । अन्यथा तूषगीतवतादवस्धयापततेः । 

आददते ग्रान्णो वादम्यानि द्रोणकलशं चपरसाना- 
तिथ्याबहिरिष्मपाज्यान्यगीषोमीयं चानुनयन्ति। . 

आददत इलनन्तरं परिकमिण इति शेषः । क्तमुदायमिन्मत्र बहुवचनम् | 

ग्रावादीष्मन्तानां रज्ञा बदूध्वा तया वहनेनाप्यनुनयनं पमवरति । अत॒ आदानवि 

परित चेत् । तस्य आवादिचमता्ानां म्व निदृ्तवात् । अथोदेवाऽऽदानविधर 

सिद्धे वचनं गय्थमिति नेत्य् । त्य ब्रहमकर्तका्रात उष्य स्यापनादनन्तरेमेवाऽ5- 

दाम यपा स्याजनु पू॑मपीच्छया कद चिदपीतयेताटशा्थज्ञापनार्पचेन वैयध्यीमावात्। 

आगः प्रतिद्धाः। वायव्यानि उच्वैात्ामि ।द्रोणाकार्ः कटश द्रोणकहशः । प 

1, 
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म चतुरहुवदण्डः परिषण्डहश्तुरो काऽपरिद्धेपरिमाणोऽपिद्धविडोऽत् | भत एव 
सूतरहता चतुरशरपरिमण्डलान्यतराकारता द्ोणवितेरप्युक्त । तेषां यान्यनादिषव्षगि 

विकङ्कतस्य तानीति वह्यमाणवचनदविकङ्कतः । अभवि वारणव्यतिरिक्तय्ञिवृ्षनः । 

अहोमापीनि तु वारण्येति ूतरेणहेमार्थपाच एव॒ वारणवृक्तजत्वोक्लया द्रोणकरशे 

होमा्त्वध्यापि परेनायद्वरणवृततनिपेषसयैव प्रवृत्तेः । मारपिकस्तु कटो न मवति । 
नहि मून्मयमाहुतिमानश इति शत्या निमेषात् | षम तु वाचनिक मून्मयस्य वर्मस्य 

दोमताषनल्म् । चमा वक्ष्यमाणक्तणाः । अवादीनि पूर्पयुक्तानि प्रोक्षितान्येव | 
सातिथ्यानरिसतृष्णीमेव सप्रलरं नद्धम् । इमः सातिथ्यापरिषिकः  पैनद्धः ॥ 

साज्यानि दति स्पाठीगते च । छणतस्यारीयते एषदाज्ये च । अननीपोमीयमपरी- 

भोभदेवलमुपक्ष् पटं येन कभैयृहीतेन राक्ञ भतिध्यं कते यजमानेन तम् + 

नकारोऽनुक्ततमुखयापैः । तेन ̀  सुमपोमस्पाटपूतमृदापवनीयपरिषटैकषनाकठरापते, 

जनीकडशवततीवरीकछशदशापवित्रोदचनादीन्याददते परकिर्मिणः । प्रायञ्चित्तहः 

ससे तौ च । अतुनयम्तीलक्र पूर्तानि म्रावादन्येव सेव्यन्ते | अश्रि सोमं नानु 

पृद्धागमेतानि नयन्ति प्रापयन्ति प्रिकपरिग इलर्षः । मतिष्यनर्दष दस्य 

जोपपतादितत्वेऽपि अश्राटुनयनवचनासुनगरहमं मवत् । 
, उत्पत्नी मानयन्लन्वनाधत्ि भदत॑यन्ति । 

पनमुद्ानयन्तीलन्वयः।श्रुतिरेवेवमनू्त उत्पत्नीमानयन्तोति | अत् एव व्यवहि- 

तेति, सूत्रेण पिहितयुपपतमैषालोग्ये पदन्तरव्यवधाने न विरुध्यते । बहुवचन 
प्किम्पमिप्रायम् । ते च बहूवचनाशरिप्रभृतयः 1. एतचाऽऽनयनं प्रनैवागतः 

शालय भरति । बहुभिरनयनमदशर्थम् । अनां्नुप्रकीयन्तीचन्रयः "1: परव्तने 

नयनम् । इयमपि शतिर 1 पदान्तरव्यवसानविरोषोऽत्र वि ूष्यः । 

छोकिकान्यतानांति। बहुवचनाथिमभतीनि } जनःरवतका बहुकचनासत्यन्िपरतयः॥ 

अनुशाव्दासश्चादनं परकनम् । एतानि शाहामूखीय उत्तखेदिषमपे वा. स्थाप्यन्ते 

सपोपयोगम् । अनपाममि प्रिकपिणो ह्मिदि वहेयुः । तच महविदिपुततरेणाऽऽ- 

अधपण्डपपू्वविपयैनतेवं । बहूवचनासपरिकपिग॒ऋतविनो वैव नयन्ति ।' एतेन 
नेयन। मरीव्योजनं नेति. सूचितं मवति । क्यमाणकरमोपयोगितामभीपदितादि 

शकटानि प्रकौयन्ति । यादवस्य तेन पह घुम ठोकमेतीति दिङगात् | जन्व" 

नोति परकरयन्ति यदस्यातर शसं मवति पू तेनाभनिमन्वनस्यन्तीतिौघायनपूत्रोच | 
शं यतयं यतपत्राभीति यावत् । अनक शरनं यायाविषमिलयपस्वः ॥ 
पैनेत्मेते शाटनसय निरन्ध्य एवेति गम्पते । ध ह 

र १. ग्रति" + 



५७६६ .. त्याषाठविरवितं ोतयुब्र- . .{ ऽपप्तमपरभे-- 

पल्ुदानयनप्रकारमाह-- 
भरतु ब्रह्मणसपत्नीति नेष्टा पत्नीमुदानयति । 

प्रिकिमिः साकं नेषटाऽपि पतनीमत्याप्या$ऽनयति वैप्तमैनहोमार्थ शारामुलीयं 
भति रतु ब्रह्मणसतनीति मन्नेगलधैः । उत्पाप्येल्यमथै उच्छन्दाछम्यते । उत्पा" 
प्ेसयेन यदि तिष्ठन्ती तदा तापूषेडभोत्यापयैवा$ऽनेया = नतु ताद्दयेवाऽऽनेयेति 
ध्यते | निपाता भनेकार्थका इति शाक्चात् । उच्छन्दः शनेरितयये वा । वरभेन 

सीदस्िति मश्रन्तः | 

अयाहमनुकामिनीलयानीयमाना जपति 1 
आनीयमाना नेष परिकमिभिश्च । पत्नीविरेषणमेतत् । विशा इहेति मश्रा 

सृषन्स्ता बयमिलपरेण शाखाएूखीय- 
युपवरिश्य दा॑पौणमासिकान्म्राज्जपति । 

शाशकएलीयस्पापरमागे पथरोप एवोपविशय द्रीपूणेमापयोरमवा दापीरीमातिका" 
सतान्मशराने गृहपत इत्यादीजञपति। पलीलयतुवीते । मष्यासमदि ्ठनिष्यत इनेन ठन् | 
अनुशतिकादितवादुमयपदृवद्धिः । नपतीत्येनोपस्थानादी निवत्यै तत्त्पाने जपोऽनेन 
विधीयते । प्रनत मम पृत्रा हृ्नयोसतु स्वमात्तो नप. एव । 

शरालापुसीयं -गा्ह्पलकमैभ्योऽन्वव- 
स्यन्ति तसमनगाकैपलकमाणि क्रियन्ते । 

शाछाया यु शप परशस् पूवो मागः । तत्र मवः -शाढपुलीयो गृह- 

प्तियेनमानसतेन पयु्तोऽशनिगा पत्यः । गृहपतिषयक्ततवं तदुत्पादितत्वेन । भतिभतत- 
ज्परिह। रूदेएवि स्वीकर्तव्या । गा ईपलयस्य कर्माणि गारहषदयकरमागि . तेम्यो 
गाहषल्यकरमम्धो गाहेषलकरमथभनववष्यनित श्रुतयो यतः ( भतो यानि गाईषल्क- 
मागि सर्वाणि तानि तल्लिञ्शाडापुसीये क्रियन्त त्य्ैः। परथमः प्रामशरूपाया 
एव शाखायाः तिद्ध्वा्तमुलमत्य प्राकृताहवनीयप्यैव शालमुलो पत्वम् । इत्लावाः 

श्चाखाया भतिद्धत्वत्तन्मुखमवलखाप भैत्तदेरिकष्य न शलामुलायत्वम् | 

य्ेत्तरेदिक्य शाखपु लीयत स्यात्तदा प्ा्ो गच्छन्पीलेतदविरुष्येत । तस्मात ज्ृ- 
ताहवनीय एव शालामूलीवत्तम् । अतएव हविवीनप्णथने युज्ञते मन इव्याहुत्यषि- 

करणीभूतस्य्नेरौततसेदिक श मव ग्रहणं ङ्तनतु शाखामृखीयशब्देन । अयवाऽय 

मधैः--राठमुलीयं शादामुतोयपततकं प्राङृताहवनीयं गादैपलयकमर्िमन्ववस्यन्ति 
करपयनिति कतार हति शेष इति.। दिविषोऽतर नियमः--शाामुलीयमेव गापस्य- 
कर्मस्योऽन्ववश्यन्ति नतु पुराणगाकपयमिति; उत्तदनियमेनाऽऽहवनीयकर्माणि भ्पावः 
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नत, भाहवनीयत्वेऽपि शालामुखीयं गृहषल्यकर्मैम्य एवान्ववस्यन्ति ,नलाहवनीय- 

कम्पोऽपोति । गहैपलकर्मणि पौमिकान्यन्न विवकितानि नतु पाद्कानि । 7९ ठु 

एषोऽ्ाऽऽहवनीयो पतः प्रणीयते स॒ गाहप इचेततमू्रदिषि शिद्धः 1 नन्वेव 

मषोऽप्राऽऽहवनीयो यतः प्रणीयते प्र. गामय इृलेतस्मदित पूधदपि , तिध्यति 

किमिदं वचनमिति चेत्यम् । एपोऽपा$ऽहवनीय इ्यत्रयेनाजेति शब्देन पाश्च 

ककमलेत्य परतन तदितरप्रापरातौ तपि प्राप्य्मेततूव्रपरणयनप्याऽऽवरयक+ 

सात् । सौमिकेषु अशिप्रणयनेत्तर द्विषिषगाहषल्योपस्यित कलि्गाईपल्कमै कै 

उ्यमिल्ाशक्क्ायां रालमुलीयस्यैव गारहषलयकमपनन्धितवे नियम्यते । गाहैपलयततन- 

न्पोनि पतोमिकानि कर्माणि अ्नपोमप्रणयनमारम्येव प्रवरन्तेऽतोऽत्र परिमाषाकरणम्। 

नमेव त्र तथ गाहपतयशरर एव परयोकम्यः, परिमापयेव शाकपृतीयस्य परा्िमै" 

पिष, शालमूतीयस्व गाहपत्यलनोतसेदिकस्याऽ ऽवनीय सपा पतुमषोद- 

यनया भाखरारहणम् । एवं नोदयनीयाविषयकातिरङ्गवारणे पिदधे किमर्थ 

कनित्कनिच्छाटामुसीयपदर पादानं क्रियत इति चेन । सर्वेषामितउत्तराविकर्मणां 

सौमिकल्वाविरेषेऽपि करमविशेषपरत्वमेव पारेमाषाया ज्ञापयितुं तदावरयकत्वेन तग्र 

तत्र शाजुखीयपदरोष्दानस्य प्रयोजनत्वात् । तषा, हि शाली गाहपत्यक्ै" 

स्योऽनयस्यनिि तरिनाहैपसयकमीणि क्रियन्त इति परिभाषया यागसेबद्ान्येषृ 

कर्माणि युह्नते । भत एव प्वनीयपरोडा्रयुक्तगत्रतदनारीनां एवनीयपुोडाश- 

यागतबदधत्वार4 शाखमुलीयप्रति कप्याप्य्नेः, श्रवणम् । मत॒ पएवोदयनोयायां 

प्ाम॑गरहणम् । यागम्पतिरिकेषु यागेषु बर्मनहोमारिषु गाईषत्ये जुहेती- 

स्चयमाने गाह्य होतीति तपर त प्रत्त शरुथमागलेन परङतगाहैषल 
प्रव स्यात्तां वारयि शालापुसीयवचनमावरयके, प्रतयक्षशाटामुलीयपद श्रवणस्य 

यश्रामावः पवनोययागप्युक्तपत््रयोगतिर्वापादौ तत्र पररिमाषायाश्ररितार्थता | याग 

भितेषु यागापनद्धेषु ेषमैनादिषु शछषुतीषग्रहणं श्रामस्रो गाहपत्यात्परनीत्यत्र 

भरानहित एव गाहपत्य इति परिपिर्यातुम् । ननिवदमेषोऽत्राऽऽहवनीयो यतः प्रणी 
यते त गाहैपत्य इत्यनेनैव तिधयतोति चेतन । एतपूतस्य तपरसमेनतेतिशब्देन यु" 
कमालपरतायाः अरददीनेन पवनीयपुरोडारायागस्य मडुक्यामवेन परिमाषाया 
अप्रोतौ तसां शछमुलीय गादेपत्यकम्योऽन्यन्ति तसिनार्हमलकमाणि 

क्रियन्त इति परिमाषाय। अवहथमपेितत्वत् । नेवेवं भैपर्ननहोमादिष्वमि' परिमाष- 
यैव सितति षचयमू । तथा प्रति तव तत्र शाढामृलीय्॑रहणस्य निहेतुकत्वापतते। 

नच वैपर्मनहोमा दिष्वपि कप्याप्यम्नेः श्रवणं माऽस्िति वाच्यम् | माहवनीये जुहा 

हूयन्त इति पारेमापयाऽऽहवनीयप्राप्त्यपत्तेः । शाढामुलीयं गाईैपत्यकरमम्पोऽन्वव- 

स्यमति तसि्गाहप्यक्माणि कियन दृति सूतराच्छामुलीये गाप्यर्मवृत्तिरः 



५४६८  , ` सत्याषाठविरादितं भौतयुनन~ ` [ ७प्तम्रके-- 

ओपोमप्रणयनमारभ्यैव नलन्वाधानमारम्पेतयेतादशाङ्कारे शाठामुषीयस्यं गाई 
पत्यत्येनानकापानमेव न स्पात्, गाहैपत्यतव्ैवामावात् । इष्टापत्तौ तु प्रङ्ृतकपण्यनु- 
प्यक्तत्य शाछमुतीयस्यानाघानामवश्ाऽऽपयेत | अत्रापीटापत्तौ शालामुलीययोने- 
राञ्ीभोयस्थनिएपयपयोगपन्तेन.तस्थानलाहिततापत्तरितयेवं महनिि्ठव भपचेत । 
अतो हेतुपरत्वमेैतप्य युक्तमिति पुप्यम् । आहवनीय भञ्नोधीयमागे पिमनिऽपि 
तदानैमिव गाहपत्याद्टसंकमणाद्त्र कर्मोपपतति्यथाऽऽपम्नीयैः कृता तथा$. 
स्मामिरपि कव्या । एतेन सोमपबन्ध्यभिप्रणयनश्रकरणस्य एष सोमस्याऽऽहवनीयो ̀  
यतः प्रणीयते स गार्हपत्य इत्य।पत्म्बपत्र, सत्यापादमृरदरानयोप्तु मतादा्ीधप्रणय- 
नास्परत एव त्न गाैपत्यकरमाणीति द्रम्यमिति सत्यापादमादवनपूतरारयमज्ञा- 
स्वा$ऽपस्तम्बपूश्रविरुदधमरथं वर्णयन्तो धूषरामाण्डाररदरदत्तः प्रासा; । 

समापित्रतान्डपध्वमिति संप्रेष्यति । 
प्रिकर्दिण प्रलिनो वार परेष्याः । भवि पचतं पिण्डतं नमेकपाक- 

पमोजनं येषा जञातीनां तान् । अथव।ऽपिश्दसतु्यतवरथकसतल्यमेकपाकाशित्वहपे 
जतं येषां तानिति । सदहयध्यमाहपतेति तरपा । परभत्यायना्पदुबे्वम् । उप. 
सर्गस्य क्रियायामन्वयः । स्यवहिताश्चेति सूतरादुपगक्रिययेर्भ्ये पदान्तरन्यवषानं न 
िरुष्यते । एत्य परषस्य श।लान्तरयत्वाच्छन्दस्तवम्येव | 

तर्हयन्ते यजमानस्वाभाल्यान् 
पहयन्त भाहयम्ति यनमानप्याग्लान्तातीनितपरथः । परिकर्िण ऋलिजेो वेति 

रेः । नहुवचनं प्रिकम्युतिनामन्यतमम्राप्यरपम् । सहन्त इत्यत्र नितमुपतिम्यो 
ड इत्यातमनेष्दम् | अमाला इति परे प्रथमा द्वितीयं | ममालशन्द एकपाका* 
शित्तगोर्ञातिपरः । 

४ अध्वर्युं यजमानोऽन्वारभते यजमानं 
पत्नी परनीं यजपानस्यापालाः ॥ 

मध्व यनमानोऽन्वारमते हं पतीति तच्छन्देगव यजमानपरापरीतिद्धौ पुनेनमान- 
हणे तच्छब्दस्य पपेनामिन बुदधिस्यप्रामक्िलाकदािदरादाुषासित्वन मुष्यत, 
मादावाष्वरय्यैवहितस्वापि तेवान्वारम्म इति शङ्का दूरीकर्म् । यजमाने प्ली तां 

-यनमानप्यामातया इलत्र तच्छे पल्याः परामशतिदधौ पुनः परनीपदोपादान 
मनेकपतनीे तवीतामप्यन्वारम्मर्थम् । अन्यथा तच्छन्दस्य पषानष्रामचितवमादाय 
अय्या न विनेतरा इतिशाज्ञातपराथे कप करव्यं नयष्ैव न् चान्ययेति शारा 
सष्ठ. एव प्रभानसेन त्या एवानारम्म स्यात मा मूकतु त्वौ भप्यत्ानार" 

१अ्.ज प्र इः भ्मादाः। ` 



<अ; ] . गोपीनाथमहकृतज्योत्ाव्धास्यास्मेतम् 1 ४४९ 

मेवुरि्येतदर्म् । सौ मि पत्नयो यनमानमेवानवारमनते प्वणी भवणभ । तवा 
अषि पतलीरमात्या जन्वारमन्ते । पनीशढरअहणादाषानोत्तरं योदूदा तस्या अम्य" 
घानाघेनद्धतायां यज्ञपोगपरुक्तस्य पतनत्वध्य पत्नौ यन्ञप्थोग इति पाणिनि" 

परोक्तस्ामामेन न पत्मीखेन अहे कत्वमालत्वव । यजमानप्यामात्या इलयत्र यन~ 

मान्रहणमध्वयु्ादृरभप्च । अमाया अहूमृत्ादयः, चातृपुत्रादीनां परलय, 
अप्रत्त कन्या । प्रततान गोत्ातरैका(क)मान प्रहणम् । पतनीमबान्वारमन्तेऽ 
माला नान्योन्मिति पतीं पनपानस्याला हत्वा; । 

तानहतेन यासा प्रच्छाय भरण्यां चुतं 
शीता र्छादनाधैस्य वाससो दशाया 
हिरण्यं षद्षाऽऽश्येऽवधाय खुग्दण्डे बाससोऽन्त- 
मुपनिपम्य शाखाएखीये वैषजैनौ जुहोति स 
सोम तषट इति पूवीमाहृतं होति इषाणो 
अप्तुरास्थस्य वेतु स्वाहेति द्वितीयाम् । 

तानमाल्यन्यजमानादौन्वा । तानिति तच्छदेनाध्वयुरतमानं न प्रच्छादयेदिति 
गभ्यते। ईषद्धौतं नब चतमिलयदिच्कषणलक्ितन वापप्ताऽऽच्छादुनपयातिन भच्छा्च 
परकर्येण च्छादयित्ेलयपः । छदन शिरां शिरःप॒च्ाद्विेषु अमायाग्छादिता 
भवन्ति । सयैषु गात्रेषु शिरपतः प्रधानत्वात् । यथा किरति नं इश्यन्ते तया गद्ये" 

दिति प्रकषैः। भवभैतेऽूर्ो होमः करिथतेऽनयेति प्रचरणीं । योगरूं पदं, त्वां 
चतुहीतमाञथं सुरण गृहीता प्रच्छादनार्थं तस्य वापतपो दशाऽछरल्र हिरण्यं 
निहषिप्य सुचः प्रचरण्या दण्डः सुषण्डल्पिन्वापततरोऽन्तमुपनियम्य संशि पूता 
यपा न चरति, सालामुसीयेऽद्ाववानतरदीक्षा विज्ये याम्थामिति वैनरमनौ वे- 
भैननामक होमे जुहोति । ततर स्व९ तोम तनूङृश्य इति पूवी प्रपमा पेपर्ननाहुतिः। 
जुषाणो अपुरिति द्वितीया । होमार्थं पात्रा्तादनपवित्रकरणप्रोक्षणींस्कारचुवपरचरणी 
सेमरगास्यपृसकारान्कृतवा कर्यो | प्च्छादनार्येति वचनमन्पवातोभ्पावृ्यधेम् । 
दशायामिति वचने द्शारहितपरानतम्याृस्रम् । दशायामिति सीनिदराद्शाया- 
मन्येन सू्ेण दर्मग वा बन्धनं नतु द्रायेव बन्धनम् । एतश्च हिरण्यं वर्याङ्ति 
सच्छिद्रं वा मवति योग्यतया यथा घटमानयेति प्तामान्यत उक्तेऽपि योग्य एव 
घट आनीयते तथा । पच्छिद्रपते पूतं पोतं कृत्वा ततपू्रेण दशायां बन्धनोयम् | 
दशयत्येकवचनदिकस्यामेव ददायां दशायां बन्धनम् । जात्यभिप्रायं वैकवननम् । 

तेन महोष्वपे दशासु मन्धनममे तिद्ध मवति । श्ााुलीयग्रहणमादवनोये जुह। 
हूयन्त इतिप्रिमापा्रा्ाहवनीयक कायो तरे दिक्य निवृस्र्भम् । 



७४० { ̀  `“ सत्यापाठविरचितं भौतं ˆ [ ० त्त^प्रने- 

शेषमाञ्यस्य करोति । 
एरवहुतिः सुवदयपरिमितेनाऽऽ्येन। द्वितीयाऽ ऽदुतिसतु ̀  मिनयुभात्रपरिमितेना$5- 

स्येन । छुवद्भयपरिमिततमाञ्यशेषं करोति स्यापयतीत्येः । वरूभ९ स्वाहेत्यन्तः पूरो 
मच्रः | द्वितीय्तु छत्तर ` एव ' पठितः । आज्यरोषकरणदेकरैशेन होमो मवति ॥ 
मप्ठुराउयस्य वेतु स्वाहेति छिङ्गादिः गम्यते गिनदुपाघ्राज्याहुतिद्वितीया भवतीति ॥ 
सट टिङ प्दशयितुमेव कत्लपन्नपाठः । बौषायनोऽपुमं स्प्टमवाऽऽह्-अय चुवे- 
णाप प्रषम्दयतीति । प्रचरण्यां चतुगरहीतं गृहीत्वा परपनौ सुदति वुषेवाऽण्ु- 
तिदस्य विदिताततुव्य बौषायनोक्तस्य ना्गीकारः । 

शालामुखीयेऽप्िभणयनान्यादीपयति सिकता- 
आओपयमरनी एपकरपयत ` उयच्छतीमुपयस्छ- 
व्युपयमनीरपयते पा्मागे .॥. २२ ॥ 
अप्नीषोपाभ्यां -.अणीयमानाभ्यामनुषूदीति 
संप्रेष्यति भर्णीयमानाभ्यामतुतरूहीति बा. । 

, अञ्न; मभोयते येः कषठिलानि शाढामुसीये प्रज्वाछ्यति | प्रकृतगाहषल्यदिषारथापा 
थीय परातमम्युद्धरणे नाधितुं शाडमुीय इत्युक्तम् । क्षिका वाटुक। एवोषमनीरप- 
यम्धते प्रदीतोऽभनियीमिष्ता उपयमन्यस्ता यपोपयमनत्तमयीः सयष्तथा पत्रेण पुताः 
करेति । चकरोऽवधारणा्ः । तेन तकता एोपयमनीरपङसमयत इतयर्यो मवति । 
न च वकारस्य प्रतिद्धपपृचया्कतवं परित्यज्यावधारणाधेकलस्वोकरणमयुक्तं, तथा 
चोपयमन्थः तिक्ृतातो भिन्ना एव मन्तीति वच्यम् । उपयमनीरपनिषृप्तीति पिक 

तानमिवोपवाप्योगयत्वात्तिकता उपयमनीः कृतेति मरद्वाजोक्तेः पिकताभिपवम्येत्या- 
प्तम्बोक्तेश्ात्रावधारणाथत्व्यैव युक्ततवात् । यान्पि(ञ्जि)त्रणपनान्यादात्तागि तान्येव 
समुदायापन्नानीध्म इत्युप, काष्ठान्य नतु पंस्कारनिमित्तः शब्द् इति दशितम्, 
इष्मपुथच्छति प्मूही कृत्यो धारयति । उपयच्छति कताः रारगृहीताः प्रदे" 
धम्य तवरणा्सुम सीमे यच्छति अयसतद्वारथति यपेोचम्वमानोऽभनितै विशीता- 
भस्ताचच न पत् । उपयत उपयमनोभिैमिते पार्थमाण इषम उपरतः । अन्यस्स- 

ष्टम् | जत्र हतर याजुपहैत्रपसेऽपरि आश्वदायनीयमेव | 
त्रिरनुक्तायापयं नो अशरिरित्यश्रिपयपाः 
सोममथपा वा माश्चो गच्छन्ति । 

उपाध्ितत्वात्मथमैव जिरनूक्त। मवति तमैवापठद।पक्तम्बः- धरायां त्िरनूकाया- 
मिति। अनिः परपमः पूरी येषां तेऽग्निप्रथमाः । जसिनकतेऽः पत्ा्ोमस्तसनाद्वहु- 

ड् ५, ग. "च्यमाने काः ॥ 



<भर्पटः ] गोपीनाथमहृकृतज्योत््ाव्याहयासमेतम् । ४४१ 

बजनोपात्ता सध्वयुवह्मयभमानाः। सोमः प्रपमः पू येषां ते तोमप्रयमाः । भक्िन्पते 
सोमस्य पशचादशनिस्तसश्ादषवय्रह्मयनमानाः ।० प्रा्चः.प्रा्पुलाः । अथ नो अशनिः 
रिति मश्नेण गच्छन्त । त्रयाणां मनर ।'पर्या जीति केचित् । भत्राऽऽह बौधायनः 
कमान्ते-पेपरच्ठलमेव गच्छेयुराहवनोयादिति । आ, आहवनोयादिति पदच्छेदः 1 
खआाहवनीयपयैनामित्यपैः । होतुं यन्तीति नौषायनः। शाश्ञनतरे पे्नहोमवापोऽ- 
वबुयहतीति विषानादध्वधृणा तस्य वापे प्रहणं कारय, यनमनेनादततस्य.अहंणा- 

योगाद्ानमरपतिद्धम्। मीमाप्तकाप्तु ठोममूलकतदितच्ठाखं न प्रमणं तथा च न वातो" 
हणप शो दानमपि नेत्वाहुः । जये न्यायः प्रपमाध्याये तृतीयषदिः भमि. 
तिना हेतृरशीनाचे्येन पूतरेणोक्तः । इरे पूते विरोमे तवने स्यादृ्ति ्यतुमान- 
मिति पूरतूत्रस्यैव रेष हृति माप्यमतप् । बा्िककारमते भिकनमेवति मेरो क्ञेयः. । 
शुतििरोषे यन्मानन्तरानपेस श्ुतिवाकंपं तदेव प्रमाणं स्पात्तु स्यृतिवाक्यं यप्मवि- 
लेव विरये स्मे श्रुत्य नुमापकत्वा दिति विरमे स्वनपें स्यादति कयनुभानमि- 
सेतस्पूश्या्ः। हेतुद रीना छोमरूपदेतुर नात् । षः. पूूोक्तदतुपमु चायकः 
इति हेतुद नाश्येत परस्यर्थः । वाजपराताविपि मश्र 

यभा्ेमदनयन्वि । 
अ प्रथोननमनतिकरम्य यथापमत् जञ्षोमाधन् नयन्ति अषदौनि परकिर्मिणः 

दृधैः । परावदोनामा दवापरे स्यापविष्यमागतवाङ.वारीन्येव पुरो नयन्ति । ततः 
प्ादातिय्यानर्हिः । तपेव प्रथमं स्तरणरूपकायपस्थतेः | तत इमं नयन्ति । 
त्वानन्तरमम्पापानर्पकयेपस्थतेः । तत आग्थानि । तेषामेवानन्तरं होमरूपका- 
योपिस्थतेः । म्वादीनामनन्तरमुपयोयात्तत एतेषां नपनम्। जनेवनत्वारतूनयन्तीयेषै 
वचने, बहुत्रचनापरिकर्िणः । 

नुगच्छन्त्यमालयाः । 
एतान्यदापीनन् पशचदरच्छन्तीयपैः ! पू्वत्रावारम्मविषानादुत््र ययेतममालयाः 

प्रतिगच्छनतीतिबिषान।च(यीदेवानुगमनेऽमाल्यानां तिद्ध इदं षषनं होमोत्तरमन्वारम्भ- 

प्रिपरुपाेमनु गमनम मवति न्वन्यारममोऽपीति । अनुगुणततपनज्ञानत्वादनुगंच्छ ̂  
स्तीलेवं वचनम् | 

 अनुनयन्ल्ीपोभीयम् । 
अदुगच्छन्ःयमत्या इलेवदुत्तरं वचनदिद्नीषोमीयषशोरमालाननु नयने दत्वा. 

दनुनयम्तीत्येवं वचने, बहुवचनात्परिकमिणः । अत एव परशेटिष्ठत्वं गम्यते | 

१९ज. इ, म. द. रन्ति \ क 



| 
| | 

४४२ सत्यापाठविरावितं भौतसूत्- [ ७ पतमपरभ्र- 

आग्रीधीय पतेम -भतिष्ठाप्य्ने 
नयेति नयवल्चौऽऽप्ीभरे जुहोति । 

आभरभरोये धिष्णिय एते प्रणीतम्नं मिष्णयततमुखो सूत्वा स्थापयेदियर्पः । मध्य 
साग आत्मामिमुलतया स्यानं नोषयिहु रतिः । जत्र प्राङगलतैव नोदङ्पुलता । 
न विहारादुपपयावत इति निमेधात् । अन्यायतः. गोमयेनोपदिप्ध स्फयेनोद्धयागो 
देमायमश्िः स्थापनीयः सत्रिकमिति वचनायत्र यत्रा निरायते स्वाप्ये तत्र गोम 
योपेषनोद्धननावोकषणानि कर्तव्यानि । भे नयत्य्, नयेतिपदवत्वान्यवती । नयव 
स्यचीऽऽप्न जुहोतीति श्रतिरपि । हृदं च विरोषणं ज्ञाना, ज्ञानामापे दतिगन्नौ 
यलु्मषपरायचित्तं कर्ैव्यम् । ऋ्रहणप्रयोजनमतिच्छन्दे चौ मिमीत इत्यत्र यपोक्तं 
तद्वयम् । तस्िञ्जुहोतीवयेताकतैव तस्यत्निः संभर्ययतिद्धावासरीध इति वचनमभ्नी" 
भीयधिष्णियत्यपितोऽभनिराप्ोभेज्ञो मवकतीति | प्या; प्रयोजने यत्ततनूरघ्ीमे 
जुोतीलयादनितस्यश्ेः त्ययः । विवरमेति मन्रन्तः। नुहोतिच दितत्वात्स्ाहाकारः । 
सक्षयमागावपि हों े तर्मनपैत्तकविव । सुवरगीय वा एतानि होकराय हूयन्ते यदवप- 
नानि द्वाभ्यां गाहप जुहोवि द्विपाधनमानः प्रतिष्ठिया अभ्रे जुरोयन्तत्कि 
एवाऽऽक्मत आहवनीये जुहोति सुपर्गमेेनं लोकं गमयतीति श्तेः 

शेषपराञ्यस्य करोति । 
द्धौ सुवाववरिष्टौ तयोरेकलुषपरिमितेनामे नयेत्याहुतिं दुसकलुषपिपितमाज्यमव- 

` शेषयतीत्यर्थः । 
निदधति ग्राव्णो वायव्यानि द्रोणकलशं चमसाश्च । 

आ्नीधीय इतिः रोषः । चक्रः पोमस्यारी पूतम्: (वनीयपरिषटैकधनाकठशपने- 

जनौकङशवपतीवहिकठशद शापवितरोद वनानां समुचयामः । हुघ्य लग्र उष्योगा- 
स्छुग्निः पह नयनम् । 

अतिहरन्तीतराणि। 
जनाति इत्य । तया चऽऽद्ीभीयस्यन्नेऽपरतरानि मातिप्यूवहिरिप्माञ्यानि 

सुवं पशुं चोत्तयेदिप्ैनतं हरन्तीत्यथः । प्राथशित्तषरुपस्मे तावपि ग्रे हरनि । 
,पुरोभैको वा | अलिन्कसेऽप्नोपोमयोरमत ए हरणमितरेपाम् । अनुहरन्तीतराणीति 
पाठ इतेषामप्यनुनयतमेव । 

उत्तरेणाऽऽप्रीध्रीयं धिष्णियं परीत्योरु 
िष्णो बिक्पस्ेल्ौ तखेपिके चेति । 

विष्णियग्रहं मण्डपरयवृर्थम् । परीत्येत्स्या ऽपरं परकम्प द्तिगतो 
गत्वा जुहोतीलेनदशा्वविवक्तपाऽऽदर्घ्याि प्रहिपतमेन तद््(रणःय तद्गहणस्या $$“ 

१ क.ज. श, न,द.द्घाति + २. "न् प्रह" 1 



<भ०ट्टः ] गोपीनाथरमषटकृतज्वोत्मनाप्याख्यासमेत्म् } ७४ 

जयकलात् । भैत्तसेदिकं भरति गमनम तद्विना दोपासेमवात् | अन्न पव्ि- " 
भ उत्तरत्र विनियोगाभावात् । जपतम्बः स्ष्टमेवाऽऽह -उरु ̀  विष्णो ` विक्रम 

ति स्कमाज्यशेै जुहोतीति । पिति मच्रन्तः । बुहेनिचोदिवत्वस्छाहाकारः । 

यथेतममाल्याः मरिगच्छन्ति । 
इतमनातिकम्य ययेनम् । -अव्ययीमावसतमापोऽयम् । येन मागण गमनं पूवं कृत 

तेव मानगामत्याः प्रतिगच्छेुरिलय्थः । आज्यनररिष्मानामादातारसतु तत्तदुपयो" 

गपयन्तमुत्तसेदिप्मोष एवावतिष्ठते । अञनोषोमीयपशनेताऽपयोपाकरणकाखाद्वति- 
छत ए । देन्रआश्विनपदुपसते तयोरनेतराषध्यु(प्पो)पाङरणकाशाद्वतिषठिते ॥ पुर 
जितानि पादयि वैते पै गच्छेयुः । 

सोमो नियाति गातुविदिषि सौम्यचीऽपरेण 
द्वारेण छनिर्ाने ब्रह्मा राजानं भपाद्यति । 

सोम्येति पू्ववदयास्येयम् । प्रपद्यति परमेशयति । अत्न वचनं श्रयोगक्रमन्ता- 
नापे यदा र्त प्रपान तदैव वरवमानोऽप्वयरदिविनि परमेशो” न ततपूरवमिति । 
षले तानं प्रत्यादाय पतोभो निगाति गतुविदिति सौम्यर्चाऽररेण द्रेण 
हविषनि प्रविङयाधवैष राना पेतः प्रयत्यापरेणो्तेविमतिकम्य दषिमत 
उपविदातीति बरहकूकमेवाध्यरेमे रात्तः परदानं विधा्यमानम् । भेन तु प्रयोनक- 
कत्वं विधोते । तथा च तर्ष मनं सयमुकतवा येन केनाप परिकर्मिणा पूर्वेण 
द्रेण हविधीने रज्ञ प्रेशनमाश्र तेनैवाप्वयवे रकञः परदानं च कारयेदिति ॥' णवे 
च द्वयोधिरोधादविकरसः । भत्र मश्रवचने मन्नावचनात्पक्े ृष्णौसमपि स्यात्तदा, 
बरौयितुम् । अब्रह्नेति पदच्छेद बाऽ्रापि } अर््तु स्पष्टः । अद्िन््यास्वनिऽति 
मश्रवचनं न्म्पतिरिक्तलिगर्मपेकषितेव । अत्रायं पिण्डितोऽधैः--यदा हु नघ्तक-~ 
यकम परदानं तदा पूर गतश्रिय इत्येतन्न मवति ` कं तु व्रहकर्तकपरदानमान्न 

एतेति पूर्व्यार्पायाम् । यदा त त्रहमञयतिरिकतलिकमकता स्वौ करियते तदैव पूर्वेण: 
गतश्रिय इतयेतद्धवति नतु बहकर्तृकतायामिलेतद्वितीयन्पार्यायोमिति । 

परेण गतभियः। 
द्वारेणेति पूरपू्ादिशेष्यस्यानुवृ्तिः । गता पराता शरो तस्व मत्यः ।-एताट, 

शश्य यजमानप्योक्तन्यवस्पानुपरेण पवेण हविर्धाने राज्ञः भ्रपादनम् । ये ग्ययौते 
भप्लर्ा इति शालञमर्यद्यां गमना्थकधातः प्रप्ययैकातवं ज्ञयम् । गतश्रशब्य- 
गाच्याः । त्रयो वे गतश्रियः शुशवुवान््ामणी राजन्यः › इति शरयक्ता आद्यः | 

१ख. ग्. कित । 



७४४ - . ससपराषाढविरचितं श्रौतसू्- [ ० पतमप 

शषालेदपरयाप्यायी । भे ुभ्निय मनर मे गोपाय) यमुषयञ्जयिविदा विदु, कऋषः 

सामानि यदूश्पि, प्रा हि श्र रमतां सताम् + इति मश्वर्णात् । म्मामण्रापाविका- 

शीति यावत् । अभिषिक्तः कषत्रिभो राजन्यः । एषा श्रयाणां पूर्वेण द्वारेण प्रपद् 

नम् | आप्तदमिति मान्तः | 

उर्स्तरिक्षमन्ेमीति पर्वणाध्वयुः मरिदयादिल्याः 

सदोऽसीति दक्षिणस्य हविर्धानस्य नीडे 
स्गाजिने भाचीनप्रीषुततररोमाऽऽस्टृणाति । 

अवरपि दवरिमेल्स्य विरेष्यनुृततिः । स्वशालादृषटस्यान्विहीति पाठस्य प्रातिः 

स्या मा मूदिलेतदपमनेमीव्य्य पाठः । परमेति बचने नियमा गतभ्ियोऽग 
तियो वाऽपि यजप्रान्य करतौ पुवः परेशो न तु पू््यव्ानुारेगेति । 
मध्व्युप्रहभे ह्मरवृत्पम् । दक्षिणग्रहणपृततरवयावृत्पर्थम् । अन्यत्तोमक्रषवद्या. 

स्येयम् । _ ४ 
मत्र राजानपदित्पाः सद आसीदेति तस्मिमाप्रादयति । 

इदपि तदवद्यास्येयम् | 3 
मोक्षणीरभिषन्डय बह्माणमाफ्ञयेध्े वेद च प्रोक्ष्य 
भोकषण्यवशरेवे निनीय प्रमिते अपिषठञ्याप्रेणो्रवेदिं 
मञ्ेण वरः स्दृाति यया दशपूणेमासयोः । 

" उक्तेतरपरितैसूयौपपनुक्रमणम् । जपो देवोरिलयभिमन्छ ब्रहममोततिष्वामोति 
अक्याणपामन्त्य 1 आमश्रगेन ्रप्ोऽप्यपटक्यते । अन्पथाऽडमन्रणस्यवैयध्यपत्ेः | 
वेदशचर्नत्वरैटिकपरोत्तणले पः शङ्कयेत तन्निवृत्तये वेदविवचनम् । भत्र वेदिराति 
य्वोरय्ाटुःस्तरणं यत्च कर्तव्ये मवति तवस्परिमितैव विवक्तिता न. कृत्स्ना महदि- 
दिदि । बिष प्रोकितत्वात् । प्रोक्षणस्य चादृटायतेन प्रोक्षणजन्पादृषटत्य निष्प. 
शतेन, पुनःपोजलणप्रयोलनामावासरक्षणादिपरयो ननामाववदास्तरणस्व दश्कायतेन 
तया वक्तुमरक्वत्वादास्तरणे विदधे परोक्षणामावादमश्रकमेव स्तरणमाशच्येत् 
तां शङ्कां वारयितुं मन्रेमेति । प्र्तगाचमावश्ु यन्ोतपत्युषदेते निष्ठित 
प्रयोगभद्मकितिं क्रियेतेति सूपेण द्वाद शाध्यये प्रो पदि जैगिनिनाऽपि परोक्तः} 
यदातिथ्याया वरदिसतदुपतदा तदसीपोमीयस्येयेततदूतरनयास्यानावपर् इदं पूत 
उपारूयातम् । बरहिपपरोक्षणविध्यमाव एव मन्रप्रहणं पप्रमोजनं मवति 1 अत एव 
सर्हिद्दिः पाठ भंघूतिकक्षिपत पएपरेति ज्ञायते । देशटयकलामन्त्राऽप्यावतैत 

# सज त.म द, तरवा भोः। २, ग. धव्या 

॥; 



५ 

' अपटः ¶ गोषीनाथस्कृतज्योत्राव्यासयासमेतम् । -७४य् 

इति सूत्रेण दादशध्याये प्रथमे पदे मैमिमिनाऽपि प्मन्रकं सरणृक्त, सालु 

स्ट एत । बादृःाषरण्यात्महाताविर मुच्यते । देशण्मक्तादितयनगदं बोध्यते 

बहिर्स्तरणमिर न मवति पिं तु बादिषा वेदं सतुणातीति दवितीयानिरेशास्रयेोनन 

वसा वेदिदेशतछररथमिति । मित्नौ नेह प्राम॑गोत्तसेदिदेशपतमोपदेशो तेन 
तदर्थं स्तरणं तदक च मच्रोऽप्यागीते । सपत्यामावृ्तो मेदिवैगुण्यद्ो पो मीयहुषि" 
पामाप्तादनं सगुणं स्यात् । महु वा बर्हिरयं सरणं बरहि सीमे हर्मि प्रक्ष 
दान्त इति तयाऽपि तदावृततेलदज्गमश्ावृ्तिः । अन्यपा क्ममच्रा्तीर्भे ्रहिषि 
हकीपि पायेरमिति । अन्तदि पुरोन्प्या्िकं प्र्युकञणान्तं निति । तूष्णी- 
गृहीत एव प्रस्तरे यनपे प्राणान दथामीति पिमे भपिदनति । प्रति भि- 

सञेति द्यप ब्रह्मे परस्तरदानमाहुषनीयकद्पनं च वयते । तेन प्रतरं 
धृतैव बा्रा्तरणं कङपमिति सिद्धे मति । सीगेन बह्ताडनरितन्तरन- 
घौनं न । शश््स्तरथ तु वत्येव । तप्य मरिरा्तरणाफएलेनाव्यवधायकत्वात् 
अरेणोत्तरवेदिमिति वचनृ्तसेयाः घरधैपेऽपरमाग पत्य बषः स्तरणे न तु 
सोमा्वािः्तरणवदुत्तसेदि गश्द्धयेऽपि स्तरणमिलयतदरम् । एनप्पलयेनोचरेदे- 
रष्योऽपरमागो इविर्बानमारम्प कृत्तो व्यावत्ते । एवं चोत्तसेदिपमीषप्देरे दवि~ 
मानमण्डपवा्रिङे बः स्तृणातीत्यवैः परिदपति । नतु मन्नेमेति वनं तौमिकष्तरण- 
वचृ्णीताऽऽपाय इवयत्य मच्रत्य च प्रातिः सत्ता मा भूक्कि तु परङृत एव मन्रः 
स्पादिलेतदषैमह्विति वेन । एतस्य बहिषः केवठपशचर्यलेन पोमिककतरणपमीणां 
भतिरेवापतमयेन तजिवृततिरू्योजनापिमरत् । एत च पूरक्तमेत प्रयोजनम् । पषा 
दीपैमा्वोरिलयेन प्रयगपतगतवादयो चमौ अगिदिशपने | नननेनैष मश्रभाति- 
रपि मतिष्यति किम मनरगेति बेत्सलम् । तमक स्तर व्यमिचारद्ररीनेन मनरे- 
गेति वचने पिना गिीदामावात् । 

स्नेष्वाञ्येषु यूपसंमानेन भतिपथते । 
प्नेप्वाजयेमित्येनानूा नाथ उपसे उदू(दु)द्य्येतद दिकं सूचितं भवति । 

बेया्रणानन्तरं इक्षशाखा्तरणं बर्हिषि । तपोक्तं कालायनीये वरधिषि एतशाला 
स्तृणातीति । यूपकतमानमभिनाऽन्नष्ठ५ पदिशं मिनोतीयेतत्क्मैः तेनोपठकषितं सवममि 
करम सूप्ेमां देवस्य सेलन्रयादानारि स्ृवगूहनासं तेन प्रतिपच त्रत्रः । 

अप्रीषोयीयं प्दपाङरोति ॥ २९ ॥ स व्यारूपातरूपः। 

न्यारुयातं स्प यध्य त्त व्यार्वातरूपः । मनेगदीतमदिः एस शाखाभिरसरपोमदेव- 
सोदेेन पं सशनपेकसयतीत्य्यः । प व्थासातर्ूप इत्येन यो र्न अतिथ्या- 
ये.पक्तः प्त एवोपकएणीयो नत्वातिथ्मयित प उपाकरणस्य इति मोध्यते : 



७४६. सत्याषाढविरचितं श्रौतषत्नं- ` [ ऽतमपरभे- 

नेवं तति प्त व्यार्पात इयेतावदेवः वक्तव्यं ररर निर्मकमिति चेन । वषकतेषु 

लक्षणेषु छोहः छृम्गधेतो ठे दितेन इतयं वशीनामल्यावयङत्वार्ज्ञपना॑सेनः 

सार्षयात् । फठं सप्णचतितपशोरीमे लोदलादिभिपर चापिताम् । करानि" 

चारिता हृते प्रङते प्रायश्चितं कव्ये । तादशपजमवशेन केकललेहत्वारिः 

विषिश्लेव पधरहमे.तु प्ाश्निते नेति द्यम् । उगल्ौ कायायनपरिरिष्टे- 
अयातः संपरवह्यामि च्छरगानां वक्तणं शुभम् \ 
अदा चेष वर्था ततमव्यम्पत : परम् ॥ 
एकव द्विणेच नहुवणसतयैव च । 
रोहितो यत्तु षै छागः स पष्ठः कुरपुद्धेरेत् ॥ 
यसु श्ेतपुखस्जागः कृष्यम्रेवः पितोदरः ॥ 
पशूनां चेव मृरुषः स्वासशुकामसमाछयेत् ॥ 
मज्िषठ तैका शो यच्छे चुरङ्े । 
स च्छागः पाठको नाम महन्पाछयते घनम् ॥ 
विकटो वामने वेहतपाहखाः पर्चवच्नयः + 
साधम महायज्ञं महच्च मे फठम् । 
यजञेतु दक्षिणे पराच षण्डे षस्य चै मेत् ॥ 
छागः पवो नाम सकामः । 
श्तु दततिे परम म व्य मण्डम् ॥ 
स च्छागो विनयो नाम अभित्रदमनः स्मृतः 
श्ेतृप्णः प्रतिष्ठायाः कृषः शः प्रतिष्ठितः # 
परिष्ठौ तुतौ गै प्रतिष्ठ तु पाक्तकैः। 
पडुततः पडकः पदतिघयेभशेदरः ॥ 
किगवस्वगोभवगैः स्यच्छगः पतीवि्ाषङः । 
सोदकणैः पुष्करण घ्व चैतदरयं भेत् ॥ 
दानकर्म वा युण्ठक्णं तथेव च 
तलप्शकफन्यङ्टुण्टाकसतयैव च ॥ 
दषं पुत्रनाशे च मरण चै¶ तादृशे | 
एकवर्णा ए: पादासतुतीषसतं यदा भेत् ॥ 
च्छो मुष नाम् अध्र्तालयते कख} 
काठाः कृष्णपा्ु ्रततपदध प्रतिष्ठितः # 
मे वैश्रवणो नाम नमागह्योपतिषठति । 
कविचष्डेन्धियः क्ण बर द्धमजायत ॥ 

भ 



<मश्परटः ] गोपीनायमहक्ृतज्योत्घ्ाव्यास्यासमेतम् । ५४७ 

वर्थाणपं तु तं परह्ममेचतकरमणि । 
वर्मयेज्कर्मणीति ॥ 

न भदरं हयाऽऽ्रवमूुमरैषादिभिः सौमिकरागरचिजो दगीते । 
षर रय परत प्रवरं परदूय । परवरं भरव्ेति पूरमाविविभदरशमायानुकादः ॥ 

तेनो पञ्च ङुहोतीलयादि कम मिद्धं मवति । ,पोमिकलिमरणहं ` वरिष 
विषातुमप्यपमलुवादः । पराहतं दैवं मानष च वरणं कृतेति परवरं प्रहृलयेत्यप्या्भः । 
अश्रान्याऽऽत्रायेश्रवम् | जमीेऽथ णु तेन .भरतिरणमाश्रावगतिद्धिः । 
सामीह्णयं पौनःपुन्यम् | आश्रावणपवद्धतवासमत्या्रादणमपि प्रतिवरणम् । बौधायनः 
स्पषटमेवाऽऽश्रावणं प्रलयाश्नावणं च प्रत्ये पठितवन् -परतिद्ध९ होतारं वृणीतेऽ- 
साऽऽश्रावयलोश्रावयासतु श्रषभितत्रावस्णौ ` प्रशालतारौ प्रशाख्ादित्यपो ` मानुष॒ 
ति मैत्रावरुणस्य नाम गृहालयाऽऽभ्रावरयत्योश्रावयातु श्रौ व्रह्म बाम 
णादित्यपतौ मनुष इति ब्राह्मणाच्छरकषिनो नाम गृहतील्ादिना सेणानावतदवानैौ 
तनव हलेन तरेण । ऋुप्हापतृपःवनतशच रेप च मेत्ावरुगेन पडिष्यमाणासोषा- 
मादय कऋतुपरेषदयततुेवदिनिकतुेषपतीफैरितय्ः। पौमिकान्तोमप्यो पोमिक।: 
सोमजन्धिन एतानृलिन ऋतुयाजिनो होतादीनक्षयपागान्ृणीत इचर्थः । अवर 
शाब्द ऋतुग्रहपरः। तीत्यूलिनः। ऋनुम्रहयाजिनोऽत्रसिने मिक्ता इत्यथः | 
भ्करणादयचचतेषं सौमिके तिद्ध इरे वचनं यो होता सोऽ्युःसपोता य उद्राताप 
नटा पोऽच्छवाको यो भेत्ावरुणः प बरहमा स ५तहतौ यः प्रोता स ्रा्मणाच्छरती 
प् आन्यः प्रतिपर्याता पपी उन्नेता गृहपतिगृहपिः पुत्र्यः सुतरदमण्य 
इति हष्डपायिनामयनपरकरण्येन पृत्ररस्यनिकककलिननिकर्ुयानितवेऽ्येकनैव 
बरणतिद्धिरेकम्यक्तकतवारिति शङ्कां गारपितु परोमिकानिति व्यक्यमेदेऽपि पोम. 
बन्धिकर्तृतमूपादाय रतृयाञ्येत वरणमिति ोमिकमेेरं वरणं नतु प्शुकमिति. 
ज्ञापनार्थं च । एन स्वतच्रपदापप्यत्नोपोमीयपिकारतवममि ज्ञायते | अभ्रीषोपोषविका- 
रत्व एवभीषोमोयपडुतो रोजी पतिमपयातुमै्ावरुगयनपानानामिव पष्य 
ककुरषणि संमतेन तेषमिव वरणप्रपक्तो तनिवृत्यथलेनैत पौमिकानितयृलिमिरेषगश्य 
सयं मवति ना्पवा । त्रा्णच्छितेतोष्गगपेम एव पुरे कणि । 
अतलेषमपक्तिरव । एवं च स्वतत्रेषु काम्येषु चलुरक्षरनामवदेषयेषु तपापोषु 
सनीय अनुबन्धया व्नषोमीवातिरेशोऽपि पे मक्नीति तिद्ध मति | 

आश्रवटदुेषदिमिः तोकदसिने वृणीत इति परामन्यपतिज्ञा तत्र कथमि. 
त्वाका््ञागरामाह-- 



७४८ ` सत्याषादविरवितं धौतवन्न- [ जपपमपरभे-~ 
॥ 

इद्रः होप्रात्सङुदषर अ। पृथिव्या इति होतारम् । 
इन्र होत्रात्पनूदिव मा एष्या इतययसृतत्रैादिस्तेन पोमिकमृतृषानितं होतारं 

वृणोत इत्यषः । इन्द्र होनत्सनदबि जा प्रिव्येति तृतीवन्तपाठर््वपपाठ एव 

दिव इति पषठवभिभ्या इत्यत्रापि पष्ठय। एव युक्ततात् , ऋतुमेष इनदरं होत्र 
नू जा एमिव्या छुना सोमे पिनितु होतयनेति परमे षष्ठया एव श्रणाच | अन्य- 
भरषारिनिरिसेनस्य वररुद्धतपततः । नचैनं होतरेयसित्रतुेवेऽतुनापिकपाठामागेन 
कं पनुनातिकष्यपूतेकादतमिति वाच्यम् । अनुनातिकस्य प्रायशो यनुर्षते- 
नाञऽव्वपेवे  यनुवेविशिषटपैपेपदिरेव म्रह्मवत् । नहि निरनुनापरकर्वपरषनुरेभे- 
नाधुगाऽपि तमेतं तदाक इति निभः । वेदध्हय परचडवत् । नदि 
सानुनातिकततिरतुनातिदतववैमेदेन ऋतुयेषतकौेषतवामावी पिष्यतः । मृग 
रम्यश्होपृगारिरेवतासू यापत्तेः । तथा चोभ््राप्यतु्रवल्वमल्तयेेति मादयमदी- 
कावमेवेति पिद्धम् | + 

अपिषटञ्प ठृणपस्फथ उतरान्हृणीते । 
दोतमृतूमैषादिना वला सपन पद पृतं वेदिव तरणे वेयमितरािदन्प मेडपि- 

साञ्स१ः पतनहनरिततयरदितो भूतैतोततदनवस्पमागान्मीत इत्यः ॥ 

अभ्निमप्रीघ्रदिलयष्रीघषू । 
स्पष्टम् । 

अविनाऽध्वयू आध्यरवादित्यात्मानं मतिमस्यातारं च । 
अध्वः स्वरणकूलादासानमिलेवं निरंशः । भत्र चकारः प्रस्वरतदुचयायै 

एव॒ । अन्यस्या्ंमवात् । 

मित्रावरुणौ परशास्तारौ मरश्ाच्ारिति पैत्ादर्णमिनद्रो 
व्रसमा ब्राह्मगादितिब्राह्मगच्छनसिने परतः पोत्रा 

दिवि पोतारं प्रावो नेषरदिति नेष्टर् । 
स्ष्टमू 

अभ्नदथीनां शिं पुर एताऽपर सुन्वन्यजमानो मन्- 
ष्याणां तयोरस्यूरि गाहैपत्यं दीदाय गच्छतम हिपावायु- 
राधार्सीत्सरृशानावपं नौ तन्त्र इति यजमानप्र् । 

परवरेऽधं तिमिः पोद्यपूपं एव । पोपिकनियविेवेगोकेऽपि कर्िनोऽ" 
चानया एव ब्रह्माः । तवद्टृगमेव वरणाततसषतंवोगाच । एवं चरतुथाजधेमेमैत- क 

१२.ज. घ्र. न प. पपिमठि। २७. स. ण. "भती । 
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दवरणमिति । अत एव.पशुक एलद्वरणनिवृततिः | जत्र केनिदाहुः-- लयाय. ण 
एव सुन्वच्छव्दः, अ्गीपोभीयदिवते वरे सुन्वच्छश्स्य होप एवेति । पुन्वजितित- 
मानाकशतृप्यनिरदशादिति तेषामयमाशयः । जप्रे तु ज्रीपोम्रणयनेदू्ं 
सुनच्छव्दसय प्रवि्मानतामीप्ये वतमनद्ेति -वरैमानत्वमादयय, अत्ते न छोष 
इत्यहः । सूतरहृतोऽयमेवार्पोऽभिेतः । 

छ्टो.वाचो भूयासमिलेताम्पां हतः 
हतो श्ेनन्तरं मवरात् । 

बटो वाचो मूयापमृच। सोममित्येताम्ां मनराम्यां द्वे जहुती यो षः प्रवृतः स 
श स्वस्वपरवरणानन्तरमेव जुहोतीत्यर्थः । यश्च मच्रगंणेन करम॑चोदयेत्मतिमनच्रं तश्र 
जुहुयादिति परिमायांऽऽहुिद्विखम् । भदस्व पुरलतासस्वाहाकएतवात्तनव प्वाहाका- 

रेण होमो न ॒मन्रानेऽन्थः स्वाहाकारः प्रयोभ्यः । तत्ताह।कारन्त एष प्रदाने 
भवति । द्वितीये मवत्येवा्ते सहकारः । पुरसत्लाहाकारामावाद््िहोमधर्मेण 
होमाः । आहवनीये जुह्। दयन्त इति परिभाषया लह! होमे प्राते त्या स्याए्तत्वा- 
दतस्य होमस्य ̀  सौमिकवरणाङ्गत्वाप्मचरण्याः पोमतेनन्धितवात्तयैव होमः । पडपतन 
न्विहोेमो वसाहोमहवन्या । प्रवृतः प्रवृत इति षीप्य। सैतुयानिभिः स्वव 

रेणानन्तरमेतभ्यामाहुतिद्रवे दोतभ्यम् । होतराविमिरपि पाञचप्र्मणेव होतभ्यम् | एत 
धोराहूत्योः परवरणनिमित्तकत्वा्मवृताहुतिज्ञा इताऽऽश्रङायनेन भ्ताहतोरहति 

षट्क इति । हृताऽपि रवृतः प्रदो जुहोतीलयनेनेई ेततकरणे पूथितमेव । 

, हलाऽधरततरान््रणौते । 
अधवुतवाऽनन्तसेवोत्तरान्ृणीते । परिप्रसयातुःपरदृताहुलोः परती न करत 

ज्येति मावः । .उत्तरानैत्ावरुणादीन् । 
सबनीय एके मवरानामनन्ति 1 

--अ्नीषोमोये भरवरकरैष्यता चोक्ता प्ता. तत्र न कर्तन्या कं तु सवभीये परशविव 
कर्वन्येत्येक आचार्या वदन्तीत्यर्थः । अच्छावाकस्य, न प्रवणं वचनामात्रात् । अत 

एष परवृताहुती जपि: न । पदृताहुती जहति, वपदरकतीरोऽन्येऽन्छावाकादिलाश्वरा- 
यनः । अच्छावाकस्य वषदक््वासदृताहुतिहोमे परतेऽनयेऽच्छावाकादिति पयुदापतः 
क्रियते । अघवय्रतिपरसयात्ो्ैनमानस्य च पद्मि परेः वषत वक्ष्यत्येव 
भूत्रकारः स्वयं का निष यजत इत्यनेन सूत्रेण । परनियन्त ऋतुयानिन ऋतुया- 
ज्थाह पत इति प्रवराः । यद्प्ूत्यानाः सुला तथाऽपि -अीपेपरीये वरणं 
वचनात् । होत्रादीनां भरवरणे विेषमाहाऽऽपस्तन्बः-पर्नोपा शयु नामम्रहणमततौ 
मनुष दृत्युचैरिति । सवष प्वरणेषु तस्य ` वाम प्रथमया विमक्चोषांश एदीला 

५५ ५ 
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मानुषः इत्ुषवतीत्यापस्त्ूतरा्ः । अध्वयप्रवरणेऽहं चामुक शमा च मानुषाविति 
भोगः । केचित अपुकामुकश णौ मानुषाविलध्वयो रिवाऽऽत्मनोऽपि नामप्रहणमिति 
वदन्ति तत्तुच्छम् । 

आत्मनाम गुरोनाम नामातिकृपणस्य च | 
भरय्कामो न गृहीयाञ्ज्येष्ठापत्यकखत्रयोः ॥ 

इति स्छतावात्मनामग्रहणनिपेधात् , स्यषटवचनं विना नामग्रहगस्यायुक्तत्वाच । 
अत एव पूत्कृताऽऽत्मानमिति प्रोक्षनिरदेशः कतः । अतोऽहंशम्देनैव निर्दरः । 
यनमोनप्रवरणेऽय घु्न्थनमान इत्यत शब्ैदंशति देत यनपाननामगरहणम् । 

तायां वपाय।९ सुत्रह्मण्य सुव्रहमण्यामाहयेति 
संप्रेष्यति पितापुत्रीषा सूत्रह्मण्या भवति । 

हुतायां बपायामङ्नोषोमीयस्य परोरवपायां हुतायाम् । एकत्वमविविते तेनरा. 
धिनपडसतते तपोरपि वपोंतयोरनन्तरमेव सुतहण्याहानं नत्व्ीषोमीयवपाहोषा- 
नन्तरं पुनहण्याहानं तदनन्तरमन्रस् विनपशवोषैपायाग इति हतायामञ्नौ वषट्कारेण 
परिष्ायाम् । हुतायां वपायामित्यनेन वुतवतीमष्व्यो सुवमस्यसतयुच्यमानि जुहूष- 
छतावादायेलादिकं कम सूचितं मवति । यपि प्वरणानन्तरं निरूदषरौ भेवरावर्- 
णाय दण्डप्दानैव विहितत्वात्तदेवा्ापि प्रातं तषापि क्रीते पमे पत्रावरुगाय् 
दण्डं प्रयच्छतीति वाक्यात्सोमक्रयोत्तरमेव त्य यजमानेन दत्ततवादृत्तस्य पनर्वानायो- 
गान्नात्र दानम् । पोमक्योत्तरं भेत्रावरुगेनावि्रो विरो सूयापतमिति मग्ेेव 
यनमानास्तिग्राह्यः। उत्तरवम्यमाजेनयोर्ेपायागाज्गतवात्तयोरपि अहम् । तथा चाऽऽ 
प्तम्बः--हुतायां वपायां मार्जयति । मध्यपतितत्वादुत्तरवप्यहोमत्याप्यसिनतरे 
अहणे द्रष्टव्यम् । पाशुकी दक्षिणा तु नैव मति । स्वषु पतौमिकेषिष्टिपशुबनधेषु 
नान्वाहार्यं ददातीति निमेषात् । भनाहा्वग्हणप्य पुबन्धदक्षिणोपरक्षणपरतायाः 

पूषेव वितता । प्रषानदक्षिणयेव प्रिकथसिद्धरि्येतदाशयोऽपि तत्रैव वणित! 
हतायां वपायां वर्ं ददाति ति वा दतषिणा नयेदितिपदयुन्षथानमानपूशरष्रपादृि- 
णादानं भवत्येव । कयमेतदिति बदुच्यते-- हुतायां वपायां वरं ददाीतिपूत्रानमार्न- 
नासप्ागेव वरदानं ततो मार्मनमिति यथा परशौ ्ताधिते तथेवात्रापीति ब्रटम्यम् । 
तिल इनन गावो विशेण्याः करियापद्ाद्रदानं भिन्नम् । बरं ददातीति विहिते 
वरदानं स्वीतरम्य एव । तिन्लो गा इति गो्यदानमपि तेम्य एव । तिलो वेलत्र 
वरं ददरातीलसमद्धागादवरशगदोऽनुवतते । वरं तिदो गा वा दयदिति तदधैः। 

१ ख. ग, रिप्रकनिः। ९ ख, द. ति०। 
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रेष्टिकदक्षिणादानधमी वरदाने न तु ऋलिजो वरं वो ददामीलेकमेव दानं परशुकद- 
तषिणादान पेटक उत्तररैव दक्िणापदात् । यदि दरं ददाति तित्नो वा 
इ्तिणा नयेदिलेतस्य पूत्स्यैकाथैकलव स्यात्तदा हुतायां वपायां वरं तित; वा दक्षिणा 
नयेदिलेष रूपात् । नोक्तं च तथा । अतो वरं ददातीलेतद्धिन्ै तिस्रो वेलयेतद्धि्न- 
मिलेव वक्तव्यम् । तथा च प्रथमवरदानं पाडुकदक्षिणा न मवति 1 अतस्तस्य 

निेषो न । परचैकादक्िनीूते वर्दानस्य तचत्वविधानमनयैव रीत्या संगतं मवति 
नान्यथेति दषटव्यम् । अपवाऽवघास्णार्थको कराब्दोऽत । प्ौमिकेषु प्प श्रुतौ 
विरोषः--प्राजचमश्नि प्रहरन्त्युतवत्नीमानयन्त्यन्वना रपि प्रवीयन्त्यथ वा भस्वेष 
धिष्णियो हीयते सोऽनुष्यायति प्र ईश्वरे रो भूता परनां पशून्यजमानस्य एामपि- 
तोयीहे पष्माप्रीतमुदश्चं नयन्ति ताह तस्य पदश्रपणम हेेततवैन मागिनं करोति 
यनमाने वा जाहवनीयो यजमानं वा एतद्धिकक्नते यदाहषनीयासङ्ु्पण९ हरन्ति 
तव स्यानिकफष्यं वा दुर्यायनमानस्य तात्मतवायेति । प्रानदितासशुश्रषणहरणे 
मागितवपेपादनं प्रयोननं त्वामागित्वोपपादने किना कर्ुमशक्यम् । अतप्तत््दशै- 
यितुं प्रा्चमभनिमिलयारम्य शम्यितेश्लिनता श्रुतिः । अस्याः श्ुतेरयमः--पूषव 
पृथचिमदिगवस्थिते गाहपले प्ितोऽद्धिः शालामुखीये पुरातनाहवनीये प्रथम नीतोऽन- 
म्तरं ततोऽपि प्ा्मुखो ठतस्तदिदमुच्यतेप्ा्मनं परहरन्तीति। पश्चिमदिगवध्ितायां 
प्नीशोखायामदवस्पितां पत्नीममि शाढारखीयं पुरातनाहवनीयं प्रतयुदानयन्ति । 
भरतीचीनगाैपलपरमीपलिवितानि शकयान्पपि प्रादेशेऽनुकरमेण भरवतितानि । यदैत- 
सस हेषते तदानीमेवास्य पुरातनग हतस्य पिष्णियः स्थानविरेषो हीयते शून्यो 
मवति । स चाभनिः एलमनतत चिन्तयति यनमागस्य हानिं पंपादयामीति । चिन्तय 
मानशापतौ स्रः कते भूत्वा यनमानश्य भरना परशज्छमयितोविना्षपितुं समो 
मवति । यहं पडुमाप्रीतमिलयारम्य सातत्वायेलन्तया श्त्या मागितवोपपत्तिः 
क्रियते । यहि यसमिन्दाठ मप्रत्ञकामिः प्रयाजयाज्यामिराप्रीतं तोषितं पषठमुदश्च- 
मुद्सुलं नयन्त तह तसिन्कञे तस्य परतीचीनगाहैपयस्य सेबन्धिनं पञुधपणक्ा- 
रिणम्न हरेत् तेनैव हरणेनेनं परतीचीनग पत्या मागिने मागयुकतं करोति । 
ततः प्रनायविनाश इति द्रव्यम् । नन्वाहवनीयदेव पडुश्रपणम्नि कुतो न हयु" 
सतय्ष्कंय ततर दोषं दशयति यनपरानों श जाहवनीय इत्यादिश्रुतिः । जहवनी- 
यद्र विङृष्य हरणे यजमानस्यायं विकरः स्यात् । आहवनीयस्य प्रषानत्वेन 
यनमानस्पतवात्। तस्मात्स एव प्राजहित एव वा श्रपणा्ः स्याि्ैन्यनेन लौकिकेन 
कंचिद्ि निपाद तेन.वा रपण र्यात् एदं सति यजमानो किकरषरहितः पपूषवरूगे 
मवतीति। तह -तस्य प्रपणं हरेदिलत्रल्तच्छब्देन स वैव स्यादित्र्यतच्छन्देन 
च प्रानितः परामृर्यते । एतदपि प्राम प्रहरन्तीतयादिक्तिपरयादयेचनयेद प्रय 



जकर ' , ` सेत्याषाटविरवितं श्ौतसज~ ` :[ ७ तमम 

सव्यम् । तथा च बोधायनः पत वैष स्यादिति पुराणेगापत्यमम्युपदिशन्तीतिं । पमाः 

नोऽयं विधिः सवनोयेऽपि । एतस्यप्ङ्गूततन दैतप्चतुस्यतवात् . † ° निरूदपशौ 

स्वाहत्यवचनादाहवमीयादेवाऽऽहरव्यः । अत्र वाठ . आह-समानमावपाहोमीयाद 

पृषमाप्ीमुदशचं नयन्ततयुक्त५ हुतायां वपाय मानैपित्वा सुत्यं ` पितापतरया् 

सह्मण्यााहयेति पयतीति । आपलम्बीयपरायकितमूनेऽपि चरि पषटमाप्रितः 

मुदकं नय्ततयुतमिति । याह पुमित्यारम्य ये पदं विमीरनितवनतै पादुक 

बाणे. ततपरेऽुपयातव्यमितय्ः । पैशिकरणे लीत्तसेदिकोलनुषेेव । अत्र 
विरोषः-आप्नी्ः परयभिकरणानन्तरमुतरं वेयन्तनु पूर्वा दवारा भ्राश प्रविं 

पराणग्तयादश्िमदाय पूर्वया दवारा निैतयेत्रेणाऽऽतीभीयं पशुतमीपं गीत्वा 
पशोः पुरतो हरति । शामित्रदेशं प्रति पश गते तैत परशोरुततरती निदधाति { 
बया पेकदेशमर्च पस्यादतयतेमैव मार्गेण पूराणगापत्य प्र तपेत् । केचित 
दक्षिणं वेधन्तमनु गत्वा दिणया दवारा प्राये भ्रविद्य पुराणगाहपतयाद्निमोदाय 

शरदलतिणमावृत्य दक्षिणया दारा दत्य , दिगेन माजोढीये नह्मयनमानावन्तरेण 
नीत्वाऽ्तरा यूपमाहवनीयं च पशुष हत्वा पशोः पुरतो हरति । शापिजदेश शि 
पौ गते तत्र पशोररतो, निदधाति । वपया पदैकदे शमेन अत्यायत -मगिण 
पुराणगाईपत्य एव क्त्यः } तदयुक्तं प्रादक्षिप्यवरिषात् । उत्तरतउपचारो 

विहार इतिमरिमापाविरेषाच । निवन्ध्यपलञे प्रमुच्य पदुमितयेतत्मात्ा्ृष्णीमाह- 
बनीय्तमोपे निधय ते पं कृत्वा केनचितपत्रेण परोरगरतो हृत्वा शामित्रदेशेः पशो. 

रुत्तरतो निदधाति । वपया. सह तदेकदेशमग्रतो हृत्वा. शुद्धदेशे विहारादिरेव 
त्यत् । असिन्मन्यने ढौ किके एवारण्यौ । पिवापत्रयेत्यत्र पिवृशब्देन पितरश्च 

मातत्रेतयेकरेषेण मारोऽपि पगृ्यने । तत्रापि पतग मातश्च पितृमातृ 
दम्यं आद्यः । पत्रशब्देन पुत्राच पुच्यश्च पतर इत्येकशेषेण पुत्ीणामंपि अरहणम्। 
इदं च पौ्पौत्रयोरूपरक्षणम् । पितरः पुत्राश्च वध्यां -ीर्स्यनते पा ̂ पापु्ीया, 
एतादश घुत्रसण्या मवतीत्यर्थः । सस्नीष्व मेसा रुष सारय , यजमान इति 

स्वाचकषतं नारा ते पितूमिः पितामहैः ्रितामहैः पुरः पैः पुव्रहण्यः पतरम 
प्यामाहयलिति प्रेष एव बौधायनेन सष्ठ पवैमिदमुक्तम् । सपनीष्व शि कुर 
ख्ेत््ः । सुवह्ण्यस्य परिज्ञानाय प्रेोत्तरं पितापुतरीयेति वक्तव्यमेव । गाप््तम्. 
वाधूलाम्ां तु सुतरह्मण्य पितापत्रीया् सुतब्रहण्ामाहयेति प्रेष एव. तथा भरितः | 

पितापतरीयसतरहाण्यह्ञान्रकारो राव्यायनद्राहययणसूयदरढव्यः । नामब्रहणप्रयो- 
लं . निदानपूते द्वयम् } मा्रदीनां स्रीणां - नाममरहणं नेत्यपि ` निदानपूत्रे ॥ 
संसिन्पते पितोपु्ोमेलतर नेकशेषः । पतितपननितानां न नामद्हूणम् ।:{ ^` 

५ 



भ 

नी 

<भण्डः ] गोपीनाथमदकृतज्योतम्ा्पारयासमेतम् । ७५१ 

अपरि वसीबरीगहति बहन्तीनाम् । 
प्रेषा विमक्त्या्तृतीयो भागः पच्चधा विभक्तसयाहश्चतुो मागो वाऽतरापराह* 

स्तसिन्वप्ततीबरीर्व्तीवरी तका अपो गृहात । तत्न विशेषमाह-- वहन्तीनामिति 1 

खनन स्यावराद्यो भ्यावत्यन्ते । न स्पावराणां यृहीयादिति शरतावपि निषेषः । 

सवया वहन्तीनामठामे स्याक्राणामपि ब्रहणम् । न स्पावराणां परतीपं तिष्न्गृहात्ीति 

बौधायनेन विरोषप्रद्नेन वन्यामे स्थावराणामपि महणस्यम्पु्ञानत् । प्ोमो- 
पत्मना प्रयोजनम् । वक्यति च सूत्रकारः--वसतीवरीभिरुपग्येति । वती 

वरीभिहपसृरेत्यत्रेतपरामपां परार्थ वसततीवरौरिति विशेषणम् । वपतीवरीतिवचनं 
हु श्तौ देवा यत्मम सयमनन्त ततो यदुत्यरिष्यत तवव तू न .इमिति 
तदसतीवरीणां,वपतीवरित्मिति | परा कदािदेवा आद्मीभ्मण्डे, स्थित्वा यञ 

य्तप्ाधनीमतान्सारदीनपदररथानतयें जयमनम्त ततः सः स््वमागेषु यदवशिषट 
तदुदिश्य प्र्परमदवनिद्मवरिष्टमिदानीं प्ाषारण्यनप्माकमेव तिष्ठतु प्रतर्विमागं 

करिष्यामः | यसमाद्वपतिति देवैरुत तस्मात्तस्य योगद्वप्ततीवरीरिति नाम पपं 
तदू आपो .वपतीवर्य इति । विमक्ताचज्ञादल्यशिप्यत यदद दरे तदै प्राते 

नोऽकलद्पमिदमदूपं द्नयम् । तुरवधारणे, मस्मदरथमेव । जद्नीपोमीयवपायागोत्तरशा- 
छमृलीयप्मीप एव वतु इति भायिततादप्तीवरितमपाम् । एतादशीरपो गृहाती- 

सर्पैः । वहन्तीनामिति पष्ठी प्म्यये | मवयवपष्ठौ वा । मनर विेपमाहाऽऽपसतम्बः- 

आहूतायां वतीवरीः क्न गिरिभिदां वहन्तीनां प्रश्तिन्ृहातीति । गिरिभिद् 
वहनतोनामिलयषं वरेण्यम् । या गिरं भित्वा नैता वहन्ति नयरताप्तामपो 

गृहतीयरथः | ` ५ < # 
नान्तमा वहन्तीरतीयात् । 

"अन्तमा समीपगता वेहन्तीरपो नातीयान्नातिकोमेत्। अन्तमा एव वहनतीुणरहिता 

मप्यपयकतवा दूरस्य वहन्तीतुणविरिषट अध्य न छीकाय इति 1 समुद्रतीरतः 
्मद्स्या$ऽपो न प्रामः कारत्वात् | श्रुतावपि निेषः--तस्माततमुदरस्य न पिबन्ति 
भरभननमिवं हि मन्यन्त इति | ` 

सेषावातपस्य च्छायायाः । 
छायात्र मानुपप्रयत्नाजन्या । सा चा्नङ्ृता 4 आतप उष्णम् | मभच्छायो- 

प्णयोः संषौ गृहातीलयेः। श्रुतिरपि मवा चाऽऽतपतश्च पौ गृहवतीति। याया 
इवि चतुथा षष्ठ । मातपज्नि(दि)ति ना (ता)न्तस्याऽऽतपव चस्य शब्दस्याऽऽतपत 

इति पष्ठयेकवचनम्। संभेरमयपदारयपीनत्वाचकारामतिऽपि अाततपुचचयः ि्यतयेव | 

ध कखस्य वृक्षस्य स्वयं वा छायां ठता । 
-;" अभरच्छावाया ममान बू तृणादिगुरस्य वृतस्य वा यस्य कष्यनिक्तः 



७५४ सत्याषाविरचितं भौतसू्र- [ ७ तमपरन्े-- 

यस्य स्वयं वक्च्छशराघन्यतमेन पदा्यनोपायान्तरामाे शरीरस्य वा छायां कृतैताद- 
इयाश्डायाया आतपस्य च पेष गृातीतः । तषाकतपस्य च्छायाया इति पूत्रा- 
संषावातपस्येलनु्वौते । प्यं चेतदापलम्नोऽप्याह--ययभरच्छायां न विनदेदातमने 
वृतस्य ढस्य वा छायायामिति । 

अहणप्रकारमाह-- 
इविष्यतीरिपरा आप इति प्रतीपं ति्ठ- 
न्कुम्भं ङुम्भी वाऽभिपूरयति । 

अग प्रतीपम् । जब्ययीमावप्मापतोऽयम् । अन्ययोमावत्वाजनपुं्कत्वम् । अनमि- 
मुखमित्यर्थः । भवराबमिमुलत्वं नाम परवाहािमुसत्वम् । प्रतीपमिति तिष्िलतैवा- 
सेति । कुम्मप्य कुमम्या वाऽवभिमुलताऽभिशब्द्देव टम्यते । भनभिपुलकतिषठनक् 
कुम चाऽबभिमुखतया पृत्वा पूरयतीलरथः । परतीपमित्र यन्तसपपर्ग्योऽप हेदि. 
लयेन हृतपमपान्तापशबदाकारस्य दैवकारदेशः । भसतनः कुर्मः प््तना कुमो 
बोषायनपूतात् । तजर स्तनद्वये चतुष्टयं वा कुमभ्या । कुमे कुमम्यां काऽपि इत्वे 
योम्पतयेव तिष्यति । सप्टेदमाह बौधायनः-भष यो वीडितः कुम्भं याचतीति । 
वीडितशब्दारथः कमान्ते-दद इत्येवेदमुक्तं मवतीति । 

यथण्हीताः सूर्योऽभिनिभ्नोचेयो ब्राह्मो 
बहु पाणी तस्य शातछुरम्दानां शृषवीयात् । 

यदीलनेन तमित्िकत्वम् । अगृहीत। वतीवरथः स्लबरतसूर्योऽभिनिभ्नोचति अस 
मेति तदा यो नाहमणो बहुयाी तस्य गृहाद्गृह एष कुम्भे माः कुम्म्यासातामणं 
गृहीयात् । मवनमत्र पत्ता । बहुयानिशन्देन सोमयाज्युच्यते । प्र हि गृहीतवती. 
वृरीक इति लिङ्गात् । पोमयाजी बहुयाजी मकतीति विद्ञायत इत्यपस्तम्बमत्रात् + 
यो नाहाणो महूयानीति सोमयानिनं हूत इति मारदानसूतर च । नतु बहुयाननकती | 
तस्य निषिद्धत्वात् । गृहादिति पञ्चमी परमयं । गृह इत्यनेन तत गाह्य वह. 
न्तीनां समीपे गत्वा तत्र प्रहणित्येताडशोऽो व्यावत्यते । ुम्म्यानािति 
पशव्य पष्ठ । 

यदित न विन्देयुरमि९ हिरण्यं चाऽऽ्दाय 
प्रेयायत्राऽऽपः स्युस्तञ्स्योतिसूपरिषटादधा- 
रयन्द्रण्यमन्तथाय वरे दत्ते शाति । 

ते बहृयाजिनम् । यदीत्यनेनार् हिरण्यं चाऽऽदयेत्यारम्य केरे दतत गृहातील्य- 
नतस्य विवेनैमित्तिकलं द्ध । न विन्दु कमेयुः। यथा वपतीवरीग्रहणकाडे यदि 
सूोऽमिनिननोचति तदा बहामिनो गृह एष कुरमधानं अहं करवयमिल्नेन बह 



६. 

ॐ 

<मभ्पटः ] गोपीनाथमदृकृतज्यो्ाव्याख्यासमेतम् । छप् 

सतीनां व्याति छता तद्वद तं न विनयुरित्यसिमन्कल्ेऽप्येततपूचयितुमेव यत्राऽऽपः 
स्युरिति सरामान्यनिर्दशः कृत इति । अप वाऽवहन्त्यो वहन्त्यो वा यत्र संनिहिता 
जापः सयसतश्र गत्वा परहणं करतन्यं न ठु वहन्तीनामर् दूरं गन्तम्यमिति पूषयितुम् । 
वपतीवरीग्रहणकाढे सूयौमिनिभ्नोचने वहन्तीनां परित्यागं कृत्वा बहुानिमूृहाषि- 
करशकङुम्पा प्रहणविषिनछादृष्ार्थताऽपि ज्ञायते रात्रो मयशङ्कायाः सचात्तद्थं 
संनिषान एव प्रहणमिति । एतेनेदमपि ज्ञायते वहन्तीनां प्रहणायमरषार्गे गतस्तत्र 
केनचित्पमतिनन्ेन विम्बो ति दिवपस्वलातू्वं परहणं कतुभपयीपतस्तदा क्षटिति 
आममागत्य साज्ञाधनिहोत्रहोभपर्यातं काठं तत्र स्थितवाऽश्नि हिरण्यं चाऽऽदाय वह 
सत्यो बाऽवहन््यो बा यत्राऽऽपः सनिहिताः स्युप्तं देशे प्रति अशनिहिरण्यादानं यत्र 
कृतं ततः परादृत्य ¶चदिति । यदि तु अप्नदिरण्य गृहीत्वैव गच्छेत्तदा तसाद" 
शदेव परादत्य यश्राऽऽपः स्युस्त देशं प्रति गच्छेदिति । एतदमिपरायेभैव पररयादिति 
पर्ुपपरमः परावतैनधैक उपातः सूत्रकृता । तर्ज्योतिरुपरिादवारयन् । तपि्स्य 
प्रतयः । सुपा घुहगित्यनेन स्त्या हुक् । न्योतिःरावदम्रहणादश्र कंचन विशेषे 
भूषयति यथा स्वच्छमनवच्छितं द्रु शक्यते तथा प्रकाशः कर्य इति । तया चेदम 
गते मवति आनोतो यो टोक्गिकोऽभरिखतमबुलका प्रजवखपित्वा(द्य) तत्मकारे वप्- 
कवर्रहणे कर्म्यभिति । इपरिशद्धारयन्, उपरिषटाकुम्मस्य कम्म्या वा धारयन् | 
यथा वद्तीषरीपरहणाुकूढं मवति तपेत्य्ैः । उच्करामुपरिषाद्धारयमाणो गृहीयादि- 
स्यापतम्बः । धारयजनितयनेन शत्रा स्मानकाढता बोध्यते । पतामानाविकरण्यदेष 
समानकर्तृक । हिरण्यं कुमे कुर्यां वाऽनर्षौयावयेतयपः । हिरण्यं वाऽवषाये, 
स्ेषऽऽपस्तम्बः । श्तावपि भ्योतिष्या वा गृहीयाद्धरण्यं वाऽवधाय सशक्राणामेव 
गृहीति विकस्म उक्तः। कं तेनः।भूत्रकारमते तु ञ्योतििरण्ययोः समुचय एव| 
वाकारः पमुचयार्थक इत्याशयः । अत्र शतिः शाखान्तर उज्ेया । वरे दत्ते यन. 
मनेन केरे स्वस दततेऽध्व्हातीलर्थः । एतद नत नेमित्तकम् । 

अरवोऽप्ण्य सदसि सादया. 
भीलयपरेण श्रालापुखीयमुपसादयति । 

सोऽपः । पतन्तो मशनः। एतदो वतीवरीप्रहणविषः तत्र रेषाविमकत- 
दिवद्ितीयमागांशे वपायागोततरं बहुवकाशशच्तदा प्रकारद्वयम् । तत्र कपायागो्तरं 
पशुपुरोडाशतख्रमारम्य तृतीये मागे प्राते हृतान्ताद्िरम्य वपतीकरीगहीतवा कृतान्ता 
तकं भतिपघत इत्येकः । षपायागोत्तरं ृतीयमागप्तीजा्पं विरम्य तलिन बत. 
तैवरीयृहीलेव पडपरोडाशतमारमत इलपरः । वदि तु वपाया एव विटृननवशा. 
स्ीयमगे(गो) गतस्तदा वपायागोततरमादौ वपतीवरीर गृहीता पदुपुरोडाशतन्ना- 



७५६ ~ -त्याषाढविरचितं श्रौतयृ्॑~ “ [ ऽप्तपमप्रभे-~ 

रम्मः कायः [ भप्म्बन स्पष्टं व्तीवरीप्रहणोत्तरमेव पशचुपरोदाशतन्नारम्म उक्तः । 
एवं पशचषाविमागपसेऽपि जेयम् । पदएरोडाशाचर्थहविनवपत् ्रकृतशाजायामनोन्तर् 
एवन तु हविषीनास्ययोः शकटयोः रवतन कते निवीपः ्रतङ्गात्त्रैव कार्यः । मपेण 

माप निधैपतीति भ्राकृतरेशस्य हविीनाम्थामतिदधेः। अनसोऽधिनि्ैपतीति षिषिसतु 

अनोन्तर उपत्तिऽपि विध्यति । नच मश्रव्महविद्याभवस्पपितयोहवि्बानयोः पतनी" 
शाढायां नयनमस्तिति वाच्यम् । अनेोन्तरोपादनि बाषकामाव्तैव निवीहे मच्रवन्महा- 

वेदं स्यापितयोरनयनस्यायोगादिति द्रटव्यम्। तया च दवादशाभ्ययेप्रयमे पदे जैमिनिः 

इविर्षीन निर्ण पराधयतीं प्रयुक्तत्वात्, भिद्धिोऽन्यदेशस्वा् । प्रषनैगुण्या- 

द्ेण्येपरस्गः स्यत्, अनतं च दरीनदिति तरिभिः पुमराह । हविः पोमरपासमकं 

धीयते स्याप्यते ययो शक्टे हविषीने ते एव निरपाय निरवपणस्प॑ कार पाष 
येतां संपादयेतां तयोः प्ोमकरमय पयुक्तत्वासमयक्तपरितयामे कारणामावादिति । नच 

निविपणकार्यल्यानपोऽभिनिद्पतीति भूत्याऽनो(नउ)गदानकत्वाद्धविषनयोरिवीपेऽनो" 
(लडपभादानकल्वामावानिवपणकार्थ्य ` विगुणता पत्तिरिति वाच्यम् । हविरघानयोर" 

प्यनोरूपसेनानह्स्य तयोरपि सेनानप्तवाकारेणेवा्गलाद्वविधनयोरमिवीपेन ` च 
निर्वपस्य सिण्याऽनो(गउ)पादानकतवामावामेविन विगुणत्वापस्यमावात् | अङग प्रयुक्ते 

तरुणाय पनरङ्गमयोगस्यायुक्ततदविदिप्रक्नस्पटे परिमाणहानिवदिह  गरहपयपा 
स्लङक्षणहनिनं दोष इति मावः । अये प्रपमसूत्रायैः 1 अन्यदेश्वद्धिन्नदेशत्वा- 

िर्वपणकार्यस्य सिद्धिः । हविधीनमण्डेे दि हविधीनि ्रकृतिप्रा्निरवपदेशश्ु अप- 
रेण गाप हविषाननिषैपणयेरेकदेशतवातंमव् हविषीनाम्यां पराङतनिर्वपणकायै- 
स्यातिद्धिः । अनपोऽधिनिैपतीति विधिस्तु अनोन्तर उपत्तेऽपि पतिष्यति | नच 
मशरवन्महव्यामदस्मपितयोैविर्धानयोः पत्नीशाायां नयनमसिविति वच्यम् । 
अनेन्तरोपादनि बाघकामाव्तेव निवहे मच्चवन्महवें ` स्यापितयोपेयनायोगात् । 
इष्टापत्तौ सोमार्थ प प्राची प्तमध्वरमिति मत्रेण छते हतिधौनपवनमतर रमेथामिति 
मन्रेण कृते स्यानं चानथैकं स्यात् । पुनः परवीनस्यापनयोरनुषठनि तवदृततिरशाक्ञीया 
स्थादिति पथा परषानमूतः परोमो विगुणः, स्यात् । त्रगुण्यादौैगुणयप्रङ्ञो मेत् । 
नदि अधानीगुण्ादगु्यं क्प द्टम् । अतो नयनं नेव गुक्म् । वगुण्यमक्ग 
इत्र परपङ्गशग्देनाऽऽपत्तिरच्यते । । 

अस्तमिते सेवादुपमृतिना पुत्रेण मतिपधते । 

अ्तमदवीनमिते गते सूय पीतय; | अनेन तलूरकाढो व्पाक्यते | ल्तमि- 
कूब सवादप्रमृति नैव मवति भित्तएमेवति । तेन षशुपुरोडाशयागो्रं दिनावशेषे 
विदामयव करतम्यः ।:ज्तोत्तर भशुपरोडाशवागनिननवशात्पतितेऽपि न दोष् इति 

& 



॥. 1 

ल्मग्पछः ] मोपीनाथमहकृतज्योत््ाव्याख्यासमेतम् 1 छण 

सिद्धं मवति । शृतर हवी द; शमितरि्यं सेवादततप्गृविना तदादि पशुतत्रेन 
पशुपवन्धिकमकछपिन प्रतिप्ते पवादपरशति पदयुतन्नमारम्यत इलः । जुहां प्च 
गृहीतं गृहीत्वा एपदाज्यञवं चाऽऽदायेति प्वादेवन्ध्यवेति, पदमत्र स्वपाः तत्त 
बन्धिलस्य बोपितत्वात्तदादानस्योत्तरबोपयोमाच 

तस्य दक्षिभेन हवि्नपुत्तरेण बा समवृत्तं परिहरति + 
त्य परशोः । पाशकेडावदानपमूहः पतमवत्तशवदेनोच्ये । हृद च समषत्तषनिति 

पाडकेडापात्रे सूत्रकृता(तो) व्यवहाराज्जेवम् ॥ 
म यजमानो भक्षान्भक्नयवि मक्षणमेके समानन्ति । 

भश्यन्ते ते मततः । मसषशब्देनेडा हदयादयोऽव्ताः पद्या उच्यन्ते । मलाणा 
मेति शेषः । त्पात्त्य नाऽऽ्ये तस्माद्वाऽऽइयमित्युमयश्चुतेरिति मावः । इडामक्त- 
णादीनां सोमिकैभै प्रपङ्गपिद्धिः । भक्षयित्वाऽऽग्येडां विरमन्तीतिदरीनात् , मल्लण- 
मेके प्तमामनन्तीति पाच्च । तपा वाध्वय्वीदिभिरिडामक्षणं कष्येव । जैमिनिरमि 
द्वादशाध्याये प्रथमे पाद एवमेवाऽऽह--शेषमकञास्तेति चेन्न्याैत्वादिति । लिः 
मक्षः शेषुप्रतिपत््य्ा तत्वानत्यथीः । खतो न प्रपानपृक्तिणैव तेषां निद्र त्तिरिति 
शेषृमषस्तयेति चेदित्यनेन पत्रेण प्रतिपायते | 

पत्नीसेयाजान्तः ॥ २४ ॥ अग्नीपोपीपः संतिष्ठते । 
पलनीयाजरन्तः पमातिथैष्य पत पलीपतेयानान्तः । पलीपयानान्तो मककीेता- 

अतव कर्मंस्यायां तिद्धायां सेतिषठत इति पुनः पस्यानोधकषचनं परनीपतेयाजान्तेर्रति- 
त्तिक्मिरपि स्थापनीय इितदयेम् । तेन पमच्मेव प्रतिपक्तिकरमाणि बेदपरतिपर्िः 
परमत्र न भवति । तस्य सुल्ाप्तमाप्त्यन्तं पारणस्योक्ततात् । प्रकरणादवेवासीपोपीव- 
छामे एुनधैचनमभनोपोमीय एव प्रतिपत्तिकमौण्यावहयकानि न पत्नीपतेयानान्तेषु दवाद- 
शाहपतवन्धिषुत्यादिवतेषु परतिपततिकर्माणि आवदयकानीति प्रददयितुम् । अभरोषोमा 
योज्यवां यो अ्नीषोमा हविषा प्पयौदिति यानुषहौत्र्तसे वपाया याज्यानु- 
वाक्ये | जश्चपोमा य आहुतिमस्षोमा चेति तदव्य वामिति पडुपरोदाशप्य यज्था- 
क्ये । अञ्ीपोमाविभे९ सुमेऽप्रीषोमा हविषः प्रसिवितस्य वीतमित्यज्ञाना याज्या 
सुवाक्ये । दे्ा्षपशोस्तु इरधि नु स्तोमं नवजातमय श्रयदूब्मुत प्नोति वाजमिति 
चपाया याज्यानुवाक्ये । उमा वामिनी प्रचरपणिम्य इति पडपुरोडाशस्य । आवृ 
चरहणा गी्िर्विप्र इत्यङ्गानाम् । अयाऽऽधिनपश्चोः-अवार रधो  रोदपी त पप्रथानो 
अमिपश्चमूमेति वपाया याज्यानुवाक्ये } स्वश्वायशपता युकः श्रियं परियेपेति पशु 
पुरोडाशस्य । योहस्यवा९ रथिरायुवं मुब्युमवविद्धमितयज्ञानाम्  पशुहौत पर्व पाञू- 
षम् । पदयुदधयतच्े द्विचनान्त उदः । षटुनपपरसे बहुवचनान्तः ॥ 

१५६ 



हि ¬ सत्याषाढविरचितं श्रौत्रं [ सपवमतर~ 

निश्चायां वसतीवरीः परिहरति सर्वो न परस्तात् । 
निशेसते पाणिनो यसिन्कछे प्त कठो निशाशब्देनोच्यते । रतरः पूष निशा- 

शमेन ्ाह्मिति केचित् । दवितीययाम) एव ` निशेलन्ये ग तृतीययामोऽपरत्यपे 1 
पूवे प्रथमयमरऽपि वततीकरीपरिहरणं मवति । द्वितीये तृतीये च मते तुन प्रथमे 
घाम इति मेद्; 1 अन्नीषोमीयदिवततेवन्धिन्येव निशा क्या प्तानिष्यात् । येतस्वा 
रतर्िवाप्काष रत्याशवङायनेन संववप्र्तिपा्कतन्नस्य बोधनपश्रतिपोमतशरक- 
देशस्य चायिकरणीमूताया रात्ररकस प्रदयितुमेवेतस्या इति विरेषणद्ानाचच | 
प्रि परितो वेदं हरति । प्रकृते परिहरणशब्दस्य विवक्ितमरभमाह-पैतो न पुर 
स्तादिति । परिहरति प्त इतीयं श्रुतिरवानू्यत इति वा । प्रेत इत्यनेन पुरस्तादपि 
परिहरणे प्राते रकषोप्हननरूगपरिभिपरिषानकार्य पुरसताद्चाग आदित्यो यथा संपाद 
यति तद्वदामि पवतः परिहरति रषप्तामपहल्या इति श्ुतावुक्तं रकषोषहननरूपवपती- 
वरीपरिदरणका्थं पुरस्ताद्धाग आदित्यः सैपादविष्यत्येवेति मावः। नन्वादित्य यवो 
नुरपतादरसाश्स्यपहन्तीतयनेन परिघान उद्यत एुवाऽऽदित्यस्य र्षोपहननकश्रैखेन 
ब्तीवरोपरिहरणस्य रात्िपतध्यतवेनऽऽदितय्ये।दयप्तेमवन रकषोपहननकरतवाप्त- 
मवादयतमिदिमिवि चे । उथ्ित्यपयोदयं यस्यनित्येतादश्पाङगीकरस्याञ्जये 
रोते पुरोडाशमष्टाकपाठं निर्ध. रक्ारति सनेरनित्यस्या इष्टेनिशितायां निष 
दिस्यनेन रात्रौ कव्यायाः परिधिपरिषानविषये पाकर, रदिमभिः प्रचरन्पीदयकरेषामि- 
रथिक आनीकवतीक्रेडिनीितैवन्धिनोऽरयदरा्ौ पतितस्य परिानस्य भष्ये 
भाऽऽवदयकत्वेनत्रामि तद्रील्ा रोपहननकरुलतंमवेनापगतेरमावात् । हयं सामा 
न्परिज्ञा । मथवा तैतो न पुरलारिव्यस्याशस्योत्तनैवान्वयः | तथा च पतो न 
पुरसतादुच्छामते्येतावानयैप एव । तद्पैसतु पपत: सव्यो विक्प्न्तेभ्य उत्कामत 
पुरलास्देशात् नोत्करमत तश्र परिहरणामावादिति । सामध्यौदरीितान्मरतीरे वच. 
नमू | उक्त्वा वपरतीवरीः परिदरतीलयययः । 

उत्कामतेत्युकत्वाऽन्त्ेवि यजमानः पनी च मवतः । 

पलस्पत्ैकल्भगिवतितुदेदयगतलात्। तेन पल्यनकस्वे सवी अप्वन्तवदि मयुः] 
सत्र िनामपि दीक्ितलादनतरे द मनम् । भध्वयोर््तीवरोपरिदरणकगलात्तस्य' 
नान्तवदि भवनम् । चकारः परस्परतमुचयार्थः । 

नादीक्ितमभि परिहरति । + 
अदीक्षितानां बदिनिष्कमणे हेतुरयं निमेषः । अरीक्षितपमभितः परिदरणं न कर्त 

ग्यनिति तदयैः | #. 



<भनषट्डः ] गोपीन्रथमदकरतञ्योत्म्ाव्याख्यासमेतम् । ७५९ 

परिदरणप्रकारमाह-- 
आदाय कुम्भ सब्येऽभसेऽत्यापायापरेण भाज 
हितमतिक्रम्य दक्षिणया द्ारोपनिषैलय _ द्. 
क्षिणं वेचन्तमनु परिदयेन््ाभियो्ागपेयीः 
स्थेति दक्षिणस्यायु्तरषेदिश्ोण्या९ सादयति । 

सादय कुम्ममियतरान्यस्मादिति शेषः } तेनान्येनाध्वयैवे कम्पप्दानं कर्मव्यमिति 
तदधं मवति | अन्यथा पन्येऽशमेऽयाषयेत्यनेनैवार्यादादानतिद्वषचनं व्य स्वात् । 
कुम्पमरहणं कुमम्युपलक्षणम्। तव्य इलये्विशेषण कतीवरीणामन्तरज्खतिच्य्म् । 
भंग्रहणं पा्व्यादृच्यम् । अतिरत्रान्त्थीना्थकः+, अंते िंचिदन्तधीयाऽऽवाने 
कर्व्यमिति । प्राजहितः पुराणगाहपत्यः प्रक्णाभ्निमणयनादिकरभूषु नहितष्त्क्तः घ 
प्राजहित इत्यपो वा| अ्िम्पक्े योगरूढं पदम्। दीर्बस्छन्दतः । गत्वेति परिस्यज्या* 
तिकर्येति वचनाद्धाहंपत्यापरमागमुङ््यैवामे गन्तव्यमिति । दक्षिणया द्वारा दक्षि- 
णेन द्वरिण । उपशब्दो नश्रौमवनरूपमभेविशेषं योत्तयति । निर्हरणं द्वराद्हि्िःता- 
एणम् । दिणं केर्महावेदेरन्तं भान्तमतुर्ीकत्यैव वपतीवरीः परिहव्यन्दाभिषोरमाग- 
वीः स्येति मननेण द्षिणस्यामत्तसेदिश्रण्या पादयति । 

आदाय कुम्भं दक्षिणेऽध्सेऽलयाधाय यथेतं 
भत्ये्योत्रपूषैया दारोपनिष्टयोत्तरं वेधन्त. 
मतु परिहत मिभावरणयोभीगभेयीः स्येयु- 
तरस्यायुत्तसेदिशरोण्या५ सादयति । 

दकषिगेऽ धस इत्यत्र दक्षिणेन वतततीवरीणामन्तरङ्गतातिभ्यरभम् । मंप्रहणं पाश्व- 
व्यृचरथम् । उत्तपूैया ह्रेपयति कामना पिदितसयैतस्य तस्व एव नान्य 
था । तदमाव उतरपूतैोत्तरथा वा द्रोपनिकरणम् । 

आदाय म्भ सव्येऽभ्सेऽत्यावाय तीर्थेन भ्रपाथ 
विनवे देवानां भागपेयीः स्येलप्रीभरे सादयति + 

तीर्शन्दो वेदयत्करयोरन्तरा प्रदेश चात्वाछचत्करयोरन्तस भसे च वरते ॥ 
अन्त्रा वेयस्करावम्तरेण॒चात्वाढोत्करौ वा तोयमिति पूत्रान्तरात् । जचा- 
स्वा कर्मणि पूर्वव सचाताठ उत्तरम् । जभ्ीधः जाजीधविष्ण्यपतमीपे । जागृतेति 
मचान्तः । आदाय कुम्ं सन्यैऽतेऽत्याभाय वीरयैन प्रपयेल्येतावतैवः पवये ऽतेऽध्याहि- 
तत्वादरग्य्य तीर्थेन प्रपादने सिद्धे णिचुप्रयोगोऽन्यत्रापि खेनागृहीतस्यापि तैर्न 
भरपादनं ज्ञापयति । तेन पश्वादीनां तीर्थेन प्रपादनं सिद्धं भवति । इदमपि अत्रे 
वचनावजञातं मवति केनेचितपदा्थेन. स्स्याप्तारिये वीर्य प्रपदनं नानियतमिति ४ 



७६० सत्यापाठविरवितं भौतपर्ञं- = [ ७प्तमप्रने-- 

नन्व्तरा यज्ञाङ्गानि बाह्म; कतौर इत्यनया प्ररिमापैवान्तरङ्गत्वे सिद्धे पुनरन्तर- 
जञतवतिद्षय्य सम्यदकिणगरदणं ततर ततर यच्छत तयभैमिति चेत्सत्यम् । करपणही- 
तस्य यतताङ्स्यानारङ्गलमवेव नान्यत्रतज्ञापनाखात् । जत्रैवोच्यमाने तद्तिरिकेऽ- 
सिजेव स्यन्ते निषमामावापत्तिदसतव तक्र सव्यदक्तिणवचनम् । 

अश्र वसन्दि। 
तराऽऽप्ीध एष षन्ति नान्य] वतन्तीलत्रान्तमीवितो णिच् । तेन वाप्तयन्ती. 

यथो मवति । अध्यरिलयेव शेषः ! हुवचन्य पूनाधैतवात् । जयवाऽणयचतुष्येन 
काप्तमीय। सत्तीवर्यं इति शेषः । आद्चीभ उपवापयत्येतै यज्ञस्यापराभितं यदादीधर 
देष यक्ञप्यापस नितं तदेवैना उपवाप्तयतीति श्तेः । एना कतीवरयः ॥ 

सूप्रहषण्य सूब्रह्मण्यामाहयेति समेष्यति, 
पिताए्रीया सब्रह्मण्या भवति । 

पू्षयाख्येयम् 1 
था यजमानस्य व्रतघुक्तामाशधिरे दुहत या पतन्पास्तां दथि- 
प्रहाय या पर्ुक्तां द्भिषपीय तप्ठमनातद्क्यं पयो भैना" 
वरुणाय शृतातङ्क्यं दध्यादिखग्रहाय कुरुतादिति संमेष्यति। 

ख यनक्षदर्य म्तदोखरी गौस्तामाशिर जाशिरनिमितं दुत, मथित वध्याशिरं, 
ख पत्था जरतदशची गौप्तां दपरिमहाय दयिमरहा् हन, दघ्ना आद्यो अहो दवि 
अहः । अनेनारपादुभिरूपं ठव्यमशर ज्ञायते । या षुक्, ष भवगवपतततंनम्वद्रव्य- 
दोग्री गौस्ं दधिघर्माय दुहत । दना प्च वमो वर्मनृमकक्विशेगो दधिवम- 
सद्मिलर्थः । अश्नामि भननतरोक्तरील्या दपिरूपोव द्रं ज्ञायते} तप्मनातञ्कय- 
मनातच्यै यस्व तप्य प्त आतश्चनं म, एतादृशं पयो मैत्रावरुणाय मैत्रावरणग्रहाय । 
कुरुते्यव्राऽऽ्ृ्यतेऽथवा कुरतादित्यत्रापृष्यते । शुं सदेवाऽऽतस्च्यं वु्नस्य 
श्ीतत्वपिकषा यत्र न तच्छरतातद्छंथमित्युचपते । एतादशं दधि आदित्यमरहायाऽऽ- 
दियर दूरुतादिलरथः । कुरुतादिति टोटः भ्रथमपएरयैकवचनम् । दमिग्रहदधिध. 
पावियो््ोने गृतातद्छपरूपता । आज्यप्ह्य सोमग्रहस्य वा तत्कामनयाऽनषठानै 
करन्यसयेनामिमतं यदा तद! या॒पल्थास्तां द्थिप्रहयेति दुप्यते । दधिग्रहामविन 
दोहामादात् । खमरव्य या षरषुक्तं दविवभीयेदयेतश्टुप्ते । दभिवमीमाविन दोहामा- 
यात् | मेनावर्णुपयोपे यस्व कस्य ोहः। शृवातस्या् यस्याः कपयाभित्॥ 
आशिसादि्िार्दोहकर्ताऽतो मेत्ावरणपयोयेदोहकती तु त्तमनातङ्क्यं पयो मैत्रा. 
यङुणायेचन्र दहतेलस्यान्य इति पत्त अशिरादित्यार्थदोहनवत्करता ऽत्रापि अनि 
यतः । रूपादिलमनिमस्यात्रान्वय इति पले तु परतिमस्यतेव । एकवचनात्. । एकव 

४१ 



\-“ 
<अश्पटठः ] मोपीनाथम्वकरतज्योरप्नाव्योख्यासमेतम् ॥ ४१ 

चनादादिवम्रहारयदतातह्लंयद्ध्य्दोहकतीऽपि पूरववसमतिपस्यतिव । पश्वानां बोहा. 
नामतरैव करणं परषुरोषात् । सवनीयामिकषा्यस्य दोहप्येदानीमेत दोहनम् । साना 
स्यनिष्म्तदिनदवयपताध्त्वात् । तवनीयामिकष्ैरोहकती प्रतिभप्यतिव प्रतरस्व 
तस्करतैकलेन ततपबन्धिन एतस्यापि तत्ककताया एव युक्तत्वात् । अनूनन्ध्यस्था 
नीयामिल्ञाकरणमन्ययाऽनुपपस्या ठौकिकेन दैव । कटौ गवाटम्मस्य निषिद्धलवादा- 
मिक्िव । तत्र पश्च दोहासतष्णीम् । सरवनीयाभिक्ायै समच्रको दोहः । पच्वानां 
वोहानाममच्रमेव शाखाहरणदितच्नम् । तप्तमनातङ्कयमिति वचनात्तापमात्ं कार्यम् । 
परयप्त आतश्चने दधित्वापततिः । इष्टापत्तौ तु पयप्ता भेत्रावरणं श्रीणातीति पयःकरणकं 
श्रपणं न ि्येत् । एवं चाषीदेवाऽऽतशचननिदृत्तावनातङ्क्यमिति वचने शाताहरणा- 
दिदोहपपभ्ाि ज्ञापयति । प्त च पयतः पदान भतवामावातुष्णीमेव | अत एव क्रय 
धप न मन्ति तपा च नवमघ्ययि नतुधैपादे जमिनिः--ध्रपणानां त्वपूवत्ासदा- 
नार्थे विधानं स्यात्, गुणो वा भाणदलादिनदिह् सन 1 सोमे प्रयता 
भैन्रावर्णं श्रीणातीति प्यप्तः पतोमभिश्रणं प्रदानाय दष्टरलात् । पतोमरतसकारार्थतव 
सैव स्यादिति प्रति द्िवीया्ुतिवशाददष्टकसने दोषामावान्न प्रयतः प्रदेय 

स्वमिति । शपणानां प्रयश्रभूतीनां पदाना । सवनीयागिक्ष्थ समन्नकमेव शाखा- 
हरणादितच्रम् । भथवाऽऽदौ सवेषां क्मेणामचरप्तमच्रमेदेन शसाद्रणम् । कमेण 
तथेवोप्वेपकरणं तथेव निवृहूर्मपवित्रावतर्जनम् । कमेण तयैव दोहा इति । शते 
मितरावरुणाम्या५ शरदो दुहानाः । दह बो मित्रावरुणौ रमयतां गवः भ्र णो वरह 
मित्रावरुणाम्या५ हविरिदं बहु वुभ्वि मित्रावरुणाभ्यां देवेभ्यो इञ्० सोमेन 
त्वाऽऽतनच्म मितरावरुणाम्यां दयि, इति सवनीयामिल्ञायां विकारः । शासोपवेषयो" 
राहरणत्तमय एव परजानां चिदवानि कार्याणि । यवाऽऽदाविव प्वनीयामिता्थ- 
को दोहः । ततेऽमन्रकाः पश्च दोहाः । एतदनुरोपेतैव शाखादरणोपवेषकरणादि । 
सर्वषु ोदेएु जतु पमन्रकामिक्षायाः प्रातदोहाय वत्करणम् । 

आग्नीध्र ऋरिविजोऽ चृता वसन्ति । 
अनेन परदप्ति वातो व्यावत्यैते । जापस्तनबेन न तदसयुपवस्तवा इति दोहा 

.एव निपेष उक्तः । अता इयत्राढंकारो मानुष एव नतु दि्या्यो । ते चोक्ता 
वैतरनतेन-- 

हेमपूषणपपलः शूभ्वलननुटेपनः | 
सुगन्िदुपमो रिव्ीऽेकार उच्यते ॥ 
प्त एव पुष्परहितः साज्ञनो मानुषः स्छतः । 
एषोऽनुटेपरदितः पित्योऽटंकार ईरितः ॥ इति । 

गल. कह। खा 



७६२९ सत्याषाठविराचितं भौतसनं -[ऽपत्मपरतेऽ्ममर्डः| 

भाग्वभ्सो परलीं जागरयन्ति} 
ऋलिनसतवेेतस्य रशनौ नागरणमेव करवयमिति परीं नागरे नियोज्य निदा 

मघायां निद्रां ङः । नतु निद्ाया अवद्यकरतन्यता । न च वोधनवि्िवशानिद्राय. 
आवदयकत्वमन्यथा वरिधेयध्यौपत्तेरिति वाच्यम् । निद्रापत्व एव बोषनविश्रारि- 
ताध्यतिमेन विर्रवव्यामावात् | जागसन्तीलनन प्रयोनक्रा तिजः । 

इनिर्पाने यजमानो राजानं गोपायति गोपायति ॥ २९ ॥. 
इति दिरण्यकेशिसूतर सप्तममशनेऽषटपः पटलः । 

हवि्धीनवचनं हविर्षानादन्यत्नामि प्त राज्ञो गोपनं, व्याक्यते ]. यथा राजानैः 
शर्या रस्तनति तद्व्यनमानः परिकमिभिः पह सरोम रानानकार्येण दस्युभ्यः, 
शवदिम्यशच रततीलय्थः । यनमानवचनमवष्यम्यावृल्यम् । जागता रात्रं हविषने 
राजाने मोपायजित्येतावदे(ल)व सूर यानमानपूत् एव छाधत्ातकरौन्येऽत् प्यकूपूत्रकः 
रणे ख्य गोपनाशक्तवन्थेनापि गोपनं करणीयमिति द्वदशाहायंहीनद्वितीयादिरा~ 
शिषु जागति वान जगति यदा नागां तदा खयं राजानं र्तलन्येन बा रयेत्, 

न जागतं तदाञ्न्यनैवेत्यपोदिवयेतादशाधे्तानार्थम् । द्विरकति" प्रभ्मापि्यो" 
तनाी । 
इति ओकोपाहश्ीमदपि्ोमयानिषाषसराभियुक्तयाजपेययानिर्वतोल- 

यानिद्विषासह्तामियुक्तपौण्डदीकयानिगणेशदीकषिततरूनगोषी- 
नायदीक्षितविरविततायां शरीृदधगवर्यापाददिरण्यके" 

शिमूताम्बुधिगतनिगढ।यैरत्नविवेचनङेशकृतवि- 
द्रनपंतापशापिकायां उ्योरलार्यायां एतौ 

सप्तममश्नस्पा्टमः पटलः ॥ ८ ॥ 

संपूर्णोऽयं सपः पशन; । 

त॑ 



{रपवः ] गोषीनाथमदङृतज्योत्ाव्याख्यासमेतम् । षद् 

जयष्टमः प्रः | 
तत्र प्रमः पलः । 

महारात्रे दुष्यन्ते । 
रामरमहानमागो महारात्रे तसिन्महाराभर रात्रयो महान्मागस्तसिननिलर्ैः । मय~ 

रव्यं्कादिचक्षणः समाप्तः । प्तमात्तान्तो मागपदडोपश्च तदारित्वत् । एतादश 
व्यार्यनि यदि पोमौ सश्सुतौ स्यातां महति रात्रियै प्रातरतुवाकमुपाडयीदिति श्वती 
श्रुते रतरिशब्दमहच्छब्योषिङ्गमेदकृतवैयषिकरण्यं साधकम् । महती चापो रात्रि 
अति विग्रहस्तु नैवाश्र मवति । महस्वस्य रात्रिविशेषणते महत्वं रात्री, मानकं तच्च 
वन्ते पर्वया नैव पमवति । उत्तरोत्तरं रात्रीणामख्पमानत्वात् । रात्रिषु महं तु 
दततिणायन एवोत्तरोत्तरम् । तथा ति महतीषु रत्निषु प्तीप्नेव बोधनं स्यात्, 
बोधनस्य च सुत्याभैल्वादतैव कर्मम्यता स्यात् । बतन्तायरत्रविव कव्यता ्ादवा । 
तस्या एव महस्वात् । पा च परकृत विरु्येतेयतो नतादरो विगरहोऽत्र युक्तः । 
एतेनानन्तरोद्।ङत्चतौ राजिया ईति चतुर्धी यथा पष्ठ, तथा महतीति महच्छब्द्ग ̂  
ततपरविमक्तेरपि प्ठधर्कैव । ए्तदमुरोधेन पूठिज्मपि विपयैपतं करव्यमिति कुपू- 
िकलपना निरस द्रष्टव्या । तन्न महच्छढदेन रत्रितृतीयमागो गृह्यते । किमेतादश~ 
मेव महत्वमिल्यत नियाभकमिति चेत्] वक्ष्यमाणस्य खरमाणस्वनुदित उपाश्युपुदितेऽ- 
न्तयीममुमावलुदित इलेकेषामिति पू्रस्यैव नियामकसात् । एतेनैव जानीमो यावता 
कठेनोपंशुपयैनतमुमयपधैनतं बा कर्मानुविते मवति तदुरोषेन बोद्धःपमिति । एतेन 
दमपि ज्ञातं भवति चतु्धाविमक्तपत्रितृतीयमागायमागत्मङे काठ एव वोद्धग्यनिति । 
ननु किमेमि सूत्रमथोदेव तत्तद्धरिति वेन । जशुकपकारिभिष्पयृचिमि्तसि 
जेव काठ बोदधन्यंनत्ेतप्य पुरलादुपरिष्टद्वेतीच्छतिद्धनियमनाैलवात् ] नम्मेवमपि 
महारात्र कर्माणयुपक्रमन्त हइलयेताकौव तिष्यति नार्यो बोधवचनेनेति चेत्न । तप्य 
संबन्पविशेपज्ञपनायैत्वात् । यत्र महारात्रे बोचनमलति ततैव पुरा वाचः प्रषदितोः 
तरनुषाकोपाकरणं नान्यत्रेति । तेन द्वाद शहे प्रायणीवातिरत्राख्पे प्रथमपरीलरि- 
कते समाप्त एवाहन्युदितेऽप्यादिले द्वितीयो लदिवतीयप्रतरनुवाकोपाकरणं करतैन्यं 
नोधनामावदिति सिद्धं मवति । एतेन यत्र होत।ऽऽधिनं पतति तत्र भेत्रावरुणः 
परातरनुवाकमनुतरषाितिशाच्नन्तरवलात्मतिभ्रस्यत्रैव द्वितीय ्यक्िपतकर्म ` कर्तवे 
यावतधैनपधवः पूर्वकर्मणः प्काशानिकते मवति तावत्ववैन्तमध्व्योनिु्तताया- 
मध्यैव तत आरम्य करोतीति केषाचिन्मतं नास्माकमनुकृमिति प्रदारितम् । 

तेया कर्पप्युपक्रमन्ते यथा एुरा वाचः मवदितोः भरातरनुवाको भवति 
यपा वाचो मनुष्याणां परिणा वा प्रब्रदितोः परवदनासुरा पराक् प्रातरुवाक 



७६४ सत्याषाठविरचितं भौतसरूज॑-  [ < भषटम्रने- 

भारन्यो मवति तथा तदनुरोधेन कर्माणि यन्ञतनूहोमादीनि उपक्रमन्त भारमन्त 
इत्यर्थः । कर्मोपकरमस्तु कृतशेचैरेव कार्यः । अन्यया कर्मण्यनविकारः स्यात् । लता 
एव कर्म॒दुयरिति केचित् । कृतदस्तपादपरसाछना आचान्ता पएतवेलन्ये । न च 
कर्मान्ते दस्तपादानप्रास्यान्तरेण चात्वाशोत्करौ देवयननममिप्रपयन्त इति हस्तपादा- 
न्न्ास्याऽऽगीप्र यनमानमुपतगच्छन्त इति कसूर च हस्तपादपर्षाटनमात्रेणव 
कर्माधिकारस्योक्ततवेन सानं विनैवापिकारो नियं लानं तु स्वकाठे मवयेवेति वाच्यम्| 
अस्वर छोकविद्ि्ं षमप्थाचरे्िलनेन याज्ञवल्तयवचनेन सूतोक्तप्यामि पक्षस्य 
अपात् । तथा च खात्वा कर्माणि क्तेति स्तौ जातस्यैव कमकरणेऽधिकारस्योक्तः 
पमान्यशाख्मतुवलेव तिरेव कम कतैञ्यमिलेव युक्तं परं तु अमच्रकमिदं लान 
मिति ्टन्यम् । पष्योपा्िस्तु प्य एव खक । 

मजापतिमनसाऽन्धोऽच्छेत् इति जयस्चिश्शते यज्ञततूराग्ीप्रे जुहोति । 
स्मतीद्ताऽन्यं सृत्य तेन होमो द्िहोमयर्मेण । प्रनापतिभनतेल्यादयच्रय- 

कविशन्मन्रा यज्ञूततकातैः साध्याख्यन्िशततंस्याक। जहुतीरहोतीदर्थः । तत्र 
प्रथमा चतुप्दा । घ्रयोदशी निशी च निषदा । इतरा द्विपदाः । वशलायाः 
सदेकत्व इति कोशदेकवचनम् । 

विशेषमत्रऽऽह-- ॥ 
पूर्वा पूरवामतुत्योत्तरयोचरपैकया तु भधमथा । 

भरनापतिमैनप्ताऽन्षोऽच्छेत इति पूषौ यत्ततनूः । धाता दीक्षायामित्युत्तरा यज्ञतनूः । 
सत्र प्रनापतिर्मनप्ताऽन्धोऽच्छेत इति पूर्वी यज्ञतनूमनुद् संयोज्य त्ता दीक्ञायामि- 
सयुत्तरया यज्ञतन्या जुदोतीलर्थः । एवं धति दीक्षायामिति द्वितीयां यन्तन सयोजय 
समिता शल्यमिति तृतीयया यन्ञतन्वा । पविता शमिति तुतीयां यज्ञनू संयोज्य 
पूषा पोमकयण्यामिति नत्वा यद्तनेत्यदित्यिशय्ञतनूपर्नतम् । पतदर्थम- 
वोमयन्न वाप्ता | पैदितारूपमेषेतचोजनम्। आहुतिपु त्रयस शत्तसिद्षयर्थमुषायमाह- 
एकया तु प्थमयेति । तुरवधारणे । त्रयनिरयाहुतिप्तु एकयैव प्रभमयेति । एकयेति 
वचनमन्तिमां यज्ञतनूमतुदत्य प्रथमया यज्ततन्वा जुहोतीत्येवं स्यात्, अन्तिमपिक्षया 
भथमाषा अनन्तरतेनोत्तरतवा्तसूकतवनान्िमायाः पूर्वत्वात्, पूत पू्ीमनुदु्योत्तर- 
योत्तरेति पूत्रात्, अथवाऽनताछेपो विन्रदधेति न्ययिनानुदरषणविरिष्टयाऽन्तिमया 
यज्ञतन्ेति स्या्न्मा भूदितवेतदैम् । एकशब्दः केवठवाची । प्रयमयेति कचनं तेनैव 
स्यायेन केवटाया अन्तिमायाः प्राप्ताया निवारणार्थमू । जुहोतिचोदितत्वात््वाहाकारः । 
यत्र मन्नगणेनेति पारेमाषया प्रतिमम् । 

१३.ज.ब्.न. ट. "रयै ॥ 

¢ 



[ब्रण्पर्डः ] गोपीनाथभदहक्रतज्योत्नाव्यार्यासमेतम् । ५६५ 

यज्ञां मति जुहोतीत्येकेषाम् । 
यत्तप्याऽऽपिरज्ाविलां यज्ञा्िम् । आतिर्विनाशो भ्रेष इति यावत् । अनेनभ्रेमि. 

तिकतवमप्येतस्य होमस्य केषाचिद चाथा मते भवति । यजञातिमितयत् क्वचनीय~ 
संज्ञा । तेन प्रतिज्ञं जथ होम इति सिद्धं मवति नतु रत्निप्जन्धितृतीयमागाधि" 
करणकवोधनामावङ्ूपयज्ञाततिमित्तक एवायं होम इति । एतदूपयज्ञातिनिभित्तके 
होमे भ्रति प्ायश्ितत्य तभानधैतेन प्रबलत्वादादौ परायक्नित्त्यं कत्वाऽनन्तरं 
नित्यः करमम्य इति परोगतच्र एव यत्किचिद्यक्तिन्रेषेऽनादिट इदं प्रायश्चितं होतम्यं 
नहु पूकर्टिकतव्रयोः । उत्तरसूत्रे ्वनीयस्य तच प्रकपयतीलयेताकौव परशुकतश्न- 
भेतदितिन्ञानतिद्धौ पट श्दोषादानं यज्ञतनूहोमः पोमतच्रपन््येव तत्रानद्िशेऽ 
यमेव होम इति । दोषनिररणे पतामथतिङञयतसरवरायञचित्तमपि होतम्यम् । एकेषा- 
मितिवचनास्रायन्ित्तातमकलवं पालिकमिति गम्यते । 

सवनीयस्य पशोस्तघरं क्रमयति । 
सरवे पतौयेऽहनि भवः पञ्चः परवनीयस्तस्य पशोसतन्रं कमकिडापं क्रमयति जार" 

मत इत्यगः | 
तस्य निरुढपणुवन्धेन करपो व्याूयातः । 

सस्य सवनीयस्य । अन्यद ोमोये कृत्यारूपानम् । पट्टोतृपशचिष्टो न सः । 

अ्तपूततवत्सशोः | अभिप्रणयनान्तं की कृतत्व लुप्यते । प्वतीये परौ। ना्यनवाषानं 
विद्यत इति निपेधाद्न्वावानामावः। प्रायणीयप्रशत्तिषिित्यनेन व्रनोपायना्यमावः। 

न बहितरयते प्रस्तरमेवाऽऽदरति वार्षः कर्पेन । 

नारदः पाशुकं वाहैः । उत्कर्वरिसतु विद्यत एव | ननु प्रसतर्मेवाऽऽहरति बर्हिषः 
कल्ेनेतयेवकारेणेव वृववर्छेरो मवति किमर्थम निपेथो न वर्दिभियत इति चेन । 
बर्हिषः कल्पेन प्रस्तरमेवाऽऽहरतीत्येतावत्येवोच्यपरनि वर्हि््यवच्छेरो न मविष्यति 

कंतु बर्हिषः कल्पस्यैव बहराहरगे व्यवच्छेदो भविष्यति । तथ। च तृष्णीमाहरणं 
स्यात्तदा तद्यवरतपितुं निपेषस्याऽऽवरयकत्वात् । न वियत् इत्येतक्यिवोच्यमाने 
परस्तरष्यपि बरहिषटानिवृत्तः स्यात्तदावृ्र् भ्प्तरमवाऽऽहरतीतिवचनम् | परस्तरमाह * 
रत्येेत्ेवकारप्याऽऽहुरतीत्यतदनन्तरमन्वयः । तथा चैवमर्पो मवति बर्हिषः कल्पेनाऽ5- 
पत्येव न तु सनहनमपीति । एवरत्येेवकारः प्तरथको मवति तेन सननं यद्155- 
पतम्बेनेभमाबहः सनह्यति न वा बः परस्तरेेति सूत्रेण पेनहयतीति व्याख्यातृप्रद- 

शितशेषेण प्रापितं व्यावलयैते | उत्कावरहरमेव शुद्वकरणं न प्रस्तरम् । उत्कर 
विर्यं शुद्वकरणादि पतते मा स्वारित्यनतं करोति । सुभृता ता समरति 

५५ 



७६६ सत्यापाठविरचितं श्रौतख््ं- [ ८ जषटमपशने-- 

नात्ति शख्यैवामावात् । अलुभितो योनिरित्येतेदपि नपि अनन्तरोक्तहेतोः । उत्क- 
रवरितमरणेऽदुमितो योनिरितयेतेव । आपस्त्वामितीन्दस्य चेलं प्रसत 
श्याऽऽ्दौ कत्वोस्करवर्िषः करोति । वृदे हरामीत्यदिनिषानान्तमुमयोः 

सहेव । उ्न्तरसं परहीत्यसिन्मनने तु नोहः । गमनकगिथाया आसमन्येव संकरन्येन 
जरिःतनन्वापेमवात् । हे आत्मलृह विह्तीमन्तरिकतमिव विप्मतिच्छेदना गत. 
स्ततः. परावृत्य प्रहि विहारदेशं प्रति प्कर्पेण गच्छत्येतादशो द्यालमतनन्धः | नच 
बर्हिष एवान पजन्धोऽसतु रं वाधकमिति वाच्यम् । पर्मसिन्नेतादश एव मचे 
व्यमिचार्दरमनकरणमश्दर्नाद्मनकगूरकत्त च । अदित्याः पद् आपद्यत ऽऽ. 
पीदतमिति द्विवचनन्ति उहो वत्येव । वरहिरमिथायकत्वात् । एवं देवगममति अदि- 
व्यास्वा षष्ठे प्तदयामीत्यनयोरमि दवेगमे स्थः । अदित्या वा ष्ठे परादयामीति 
यथायथमूहः । परिमोननीयारुयमृषटिपुखपराज्यर्य्टि चैतैः सहेवाऽऽहरति प्रकृति“ 
वततष्णीमेव । अघ्नीपोमीयविकारप्त आश्ववालः भरर क्षती तिरश्ची कायमयाः 
प्रिषयोऽपिकाः पोतुराखेम्प इति प्डमू्नोक्तमाश्ववालप्रस्तरादिकं पपरमह्येव । 
जर्दिसतु नेव । न वहितिद्यत इति निषेषस्यात्रपि प्रवृत्तौ वाधकामावात् । 

परत्रसधसाद्नङ्ाटे प्रचरणीं प्रथमा सुच प्रयुनक्ति । 
प्रततप्ादनकाल इत्यनेन प्रिलरणपराणपरततारनोडप नीसलरणतह्यय नपानतदन 

करणानि पचन्ते । अयवा पलतैपादनकाल इत्यस्य पानकप्ताइनदेर इलः । तथा 
च पात्र्तादनदेशे प्रचरण्या प्रयोग इति अमो मवति । दष्टं च कालशब्दस्य 
देशपरतवं बौधायन त उपरवाणां कक इत्यादौ । त्न च प्रचरण्याः पौमिकत्ा- 
च्छाङमुलीयोततरतः धरेश एव । ननु सरव्िकपाटुकपाचतादनदेशो यः सएव 
भचरण्याः सौगिकंया अपरि तथा च कयं देवामेद इति चेतपरल्म् । शालामुखीय याहं . 
प्लयकमम्पोऽन्वप्यात ततिन्य हैपयकमीणि क्रियन्त इति बचनाल्यवरण्याः परभ. 
कमतन्पिपाजसेन शाटमुसीयोतरतच्छरेश एव॒ स्ततस्रतौव परचरण्याः 
भोगो नदं रगपरति स्यनि द्रद्लधेयेकेरीय। देशमेदपतमवात्। वेदस्तु महवि- 
ध्यत यः प्त एव शाङपुलीयस्ोत्तरतो दौनी चथ पडुकानि प्राणि 
भुनक्ति । तत्र प्रचरणीं छ वमविकरं प्रयुनक्ति । पा च जुहदिम्यः सुर्य प्रथा 
भवति । जगन्तूनामनते निवेश इनि न्यायेन प्र्तल्कययोगाननरं समपाज््रयोगान~ 

9 च. ग, पति बर्दिषोऽभाः ! २ ख, ग. वङ्पयते परह्तप्वभरण उत्त उतिषनादि्रणक- 
निधानाभावात्.। उकर्वासेमरणे तु अद्मिनो योनिरिलेतरेव कुमते प्रत्तराभावात् । आ । 

३ चण, प्तमियमरोईकेषितुेत्व । च \ ग१\ * च. ग. ु का" । 



_ # 

श्रपण ] गोपीनाथभटृकरृतज्योत््ाव्याख्यासमेतम् 1 फ६७ 

स्रं रेतस्य; प्रयोगः स्यात्तं वारयितुं प्रयमामितिवचनम् । प्रथममिति परित्यज्य प्रय“ 

मामिदयवं वचनं दुर्य एव प्रयम्य स्याततु सवैषरि्यः प्राम्पमिलेताशाये बोषः 

यहुम् । चष्रहणे वपरादोमहवनीवन्ुहूरवेयं नु केवछे जुहूकार्यकारितमानमितिज्ञाः 

पनारथम् । तेन सुलयाहनि जहां व्याएायां डुबन्ये वताहोमहवनीव्प्रचरण्येव मवति 1 

तपा च मरद्वाजः-प्रदरण्या सोम इति । व्यतया जुहामियै होमकरयेषु भवतीति } 

अत एव पाठाशीयम् । अनयो किं फठमिति चेत् । उुहूकायकारिपात्राणां शेष" 

सचनामवे वैकङ्कतं जुूरूपपात्ाणां पाटाशत्वमिति । यदि जुहूका्यकारिणामि 

प्राणां बुदूरूपता स्यात्तदा वैकङ्कतत्वविषायकपरिमाषा निरवकाशतवेनापार्धका 

स्थादिति ज्ञेयम् ेतर्मनहोमततननिपरचरण्य चुख्रहणामावान्न पालाशं किंतु परिमा 

पाराहतैकङ्कतसवमेव 1 दण्डयूरी न प्रयुनक्ति प्रयुक्तत्वात् । यूपशकटपपि न प्रु" 

नक्ति प्रयोजनामावात् | 

आज्पग्रहणकषाठे मचरण्यां चत्त गृहीलोत्राघु गृहाति । 

आञ्य्रहणकाट दलेन पथित्रकरणारिकमाज्योत्पवनान्तं पाकं कम सूच्यते । 

न बरहमरणं वाचस्वत इलयायेव वहमणः तमार्मनकले प्रचरणीमादौ तूष्णीमेव जुहूवससं- 

मृज्य जहादिचुचः सेमा । प्रचरण्या दह्येऽपि अवपट्कारपवन्धिलातर््णी सैमर्गो 

वप्ाहोमद्वन्या इव । उपगृद्धुवयोप्तु एयङ्मन्नपतत््ातप्मच्नकः सर्गः । अयोग 

आञ्यगहगे च प्रायम्पातूप्त्याहारन्यये(न]तन्मध्यपतितपमरमिऽपि प्राप्यम् । प्रच 

एण्या चतुदीतमपूहोमार्भतवतुष्णीमेवाऽऽ र यहीत्वोराष गृहादिषु पडुवहूहा- 

तीर्थः । प्रचरण्या परथगत्वात्तमे्ष्योत्तरतव जुहदीनाम् । स्फ्यस्य वरसन्यवाऽऽ- 

उथग्रहणे विरोषवेचनामावात् । अश्रघ्रि वा । अकेषां प्रगते ऽसीषोगीयस्याऽऽञ्यानि 

गृहातयासीम्रे प्वनीयस्ोत्तसवेयामनुनन्ध्याया इति आपलम्बसूात् । उत्तखेदित~ 

मवि शर । अरेणोततरवेध सवनीयप्यानूननध्यायाश्ाऽऽन्यानि यृहातीत्येक इति तेनैष 

विक्येनामिघानात्। एतत्पकलान्तरपससं सूचयितुमेव ब।ऽऽन्यमरदणकाढ इति वचनम् ॥ 

अद्िन्कल्मे काटशब्दौ देशपरो ज्ञेयः । 

मोक्षणीरभिमन््य ब्रह्माणपामन्त्पेधय दि मरस्तरं 

च मोक्य भोक्षण्यवशेषं निनीय पथित्रे अपिः 
सज्य भस्तर५< सादयित्वा दुचः सादयति । 

उक्ततरपरितेल्याधमनुकरमणम् । आमन्रगेन प्रपोऽप्युषटदयते। जन्ययाऽऽमन्न" 

णद्ेव निरथैकत्वापततेः। इध्म वेदिं भ्स्तरं च प्रोष्य भ्क्ष्यवरेषै॑निनंयेत्येन 

१ ख, 'ठभ्यते। 



७६८ संत्याषाढविरवितं भौतखतरं- ` [ <अशमप्रने-- 

कमेणानतेरि प्रोन्धसयवः प्रस्यु्षणन्तध्य निवृत्ति करियते । प्रोक्षण्यवशेषं निनीय 

पृवतरे अपिपृज्यखनेन कोण विष्णोः स्तूपोऽपीति पुरस्तास्रलसरहणं त्यावतथते ॥ 

अअन्थिवितेषनै तु भवत्येव । तद्विना पिन्रापिप्तननात्भवात् । जत एव् तदनुगुण~ 

सवातत व्यवधायकं मवति । पवित्रे अपिषृज्य प्रसत१५ सादथितवेलयनेन करमेण ब्रह्मणे 

परस्तरप्रदाने वृणिरन्तधौनं शास्नस्तरणपनूया जाये रमुकोदूहनमाहवनीयकदपमावारत* 

मिोरम्याधानं विधलोरात्तादने च न्यासय । सीन नहिषाऽन्तरिततवदेव तृमैर. 

स्मनामावः । शसतरणमपि न । तष्य बहिरातरणङ्तयेन तदमावदेव तद्भाव" 

विद्धः । श्रवस्य प्रतिपत्तिस्तु प्रपतरेण पद सतदनमात्नमेवेति । अनू्ानभद्मुकोदू- 

इनाहवनीषकल्पनयो समेव व्यावृत्ति करतु जसिन्कलि व्यादृत्तिः } तेनाऽऽज्या- 

भिमन्रणोत्तरमेते कर्न्ये एव । अत्र करदव्यतायां क्रमो बाधितः स्यात् । नच रोप 

एवानयोरस्त्विति वाच्यम्। अछोमेन निवहे पतवैथा तस्यानुचितत्वात् | आत्रारप्रमिषोर्- 

भ्थाधानमप्याज्याभिमन्नगेत्तरमेव । प्रस्तरप्य प्रदानाभावद्िव ्रतयादानामाकः 

अयवाऽ्ीपोमीयपश्रानूयाज योदमुकेरिकेपौ रञतै स्पापयित्यौ तथोः पतवनी 
यपश्चयनुयाजाः करञ्या इति । आहवनीयकस्पनस्यापि तत्सह चारितदिव निवृत्तिः. 

एवमञनीपोभोयपशचर्थ्रततमिधावेव पक्ञते तथेव स्थापनीय । अस्िन्कद्प इध्म 
ततस्त्वामष्टादशषा पमरामि पुत्रता, एकार समिधे यज्ञयुरनुतंचराम्, पृष्टि^ 

समरामि सुेशनत्यूहः । पभ्रयोराततादनं तु प्य एव । पतिते भमिपृर्य् भरस्तर" 

सादनादि प्रतियत इलेतावतैव सिद परह्तर५ प्ादयितवा सुचः तादयतीतिगुसपूत्” 
करणादेवमन्न ज्ञायते प्रस्तर एव सर्वात खुचामन्न प।दनमिति । अत्राऽऽ्तरणरूपम 

वाऽऽपतादनमिलर्मतः षिद्ध भवति । सुद प्रद पतीति, हुवा एव । तेन सुषषठनि, 

लयान्यत्यादापदाज्यस्याङीलुगनिमन्नणजाभिमच्नणानि भवन्त्येव | अञ्चीपोमीयि, 

कारपते बवन एय ययापृत्येव । पिवपोऽप्यसतिमसे भवन्ति वित च । 

अयं नो अिर्वसिः ृणोत्विसा्रीभमभिमृति । 

यजमनिनायं यज्ञ इत्यनेन मन्नेण पक्चहोत्रा चाऽऽज्यामिमरशो कृत आश्नीभमारीः 

अनण्डपमभिम् शति । मण्डपशक्रो नाश्रमे वकते | मण्डपोऽस्ली जनाश्रय इति 

कोशात् । तत ननश्रत्य स्तन्भचतुष्ट पोपरिदत्तवंशोपरिष्टाद त च्छादनषवद्धमूम्।वेव 

व नतु केवल आच्छादने केवदपरपौ च । जश्न उपिद्ध इविधौन उपविदय 

सदसयुपविदेत्याौ विकि एव परसिगरहात् । भूतमागयुपयोमं हि द्रव्य पकारं 

तीतिन्थायतिद्धोऽभिमशत्मकः स्छारो यचप्याच्छदनतद्वििष्मृम्धोरतिशिष्ट भूतः 

माब्युपयोग्य तुयतवा्थाऽपि भूमेः प्ालाहुषयोगाततस्या एवाभिमशीः । उमेर 

दा स्वशातिमदेतपेपरणांे वापत् । नागृहीततिरेप्रन्ययि विरेष्यांश एव 

६. 



१्रणव्टः ] गोषीनाथमहकृतज्योतप्ाव्याख्यासमेतम् । ७६९ 

पुैानम् । केवराच्छादनेऽपि यथप्यपवेशनं भवति तथाऽपि तस्य कर्मण्ययो- 

म्तवान्मण्डपशब्देन न अरहणम् । ययि जभ प्रविदय हविर्धानं प्रविदय सदः 

्रविदयेत्यत्र शरवेशकरणस्वमयकाशस्यापि तथाऽपि जवकाश = उपवेरानासंमवानन 

मण्डपशठदेन ्रहणम् । न च योगघारणवटेन तदपि सेभकतीति वाच्यम् | तथा 

सत्यपि तस्य क्ोनुपयुक्ततेन रकृत अरदणयेगात् । पएकदेशामिमरन सर्वोऽपि 

मण्डपोऽभिपषटो मति । भमिमर्शमन्रपाठयोः पतमानकादिकतर स्तर | वानताता- 

विदन्तो भन्तः | 
इदं बिष्णुधिचक्म इति हविर्धाने । 

जभिमृशातीलनुवते । द्ष्यकेतनमचरादृततिः । पादप इदन्तो मश्रः | 

हविषीनमिति पाठे मण्डपसयेकतवात्तङ्देव मचः । 

अग्र आयू श्पि पवस इति घुषः। 

सवीता चचां मध्ये यावतीनां चना सङ्ृतप्रयल्ननामिमदीः पमवति तावतीषु 

सकृन्मनः । अन्यथा मन्रर्तिः । सुच इति द्रम्भकत्वात्सङृनमन्नो वा क्रमेणामि- 

मः । प्रचरण्या जप्यमिमसी । गुहता्यतवत् । वहारोमहवन्पा नभिमशैः ॥ 

अगहीताज्यतवत् । दुच्छुनामिलनता मनर; | 

आवायो भूषेति वायव्यानि । 

वेषां वायन्यानां मध्ये यावतां वायभ्यानां स्ृसपरयलनेनामिमषैः पमवति तावल्पु 

सक्देव मचः । अन्यथा मन्रावृ्तिः। वायम्यानीति द्रधेकलवात्सक्ृममन्नो वा क्रमे 

शामिमैः । वायव्यानि उरैपा्ाणि । वायज्यानीति वचनान चमततानमिमूशति ॥ 

यद्रयम्थं वा चमं वेतिषपणचनालिङ्गात् । स्पाठीर्तमिपररत्येव । काशचतलः 

स्वा्कन्याः सोमगरहणीरिति रिद्गात् । पूेषमिति मनान्तः । 

उचिषन्नोनसा सदेति सद्; । 
जल्ापि पू्दूभिपर एव॒ पदःशबदः । हविनमिति पठि इपिषीनशब्धरोऽपर 

भूमिप एव । सुतमिति मतरान्तः । 
खरे पात्राणि प्रयुनक्ति । 

पूरते सरे । पत्राणि वक्ष्यमाणानि । परततस्येति मूत्रान्दरे । मपूपतवाद्वचनामा- 

वाच न म्यन्विध्वम् । पषमान्यप्रति्तेयम् । 

अग्नरव्ा गायत्री इन्द् इत्यतेधथारूपं 
कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्त्िल्यवशिष्टानि । 

यथारूपं यमालिङगम् । उ्ंध्तयौममेरैन्रवायवमैन्ावरुणाश्चिनानं शकरामन्पि- 



७७९ सत्याषाढविराचितं श्रोतं [ <भष्टमभरे-~ 

नोरग्रयणस्ोकध्यघ्य धरुवस्य च करमेण दशमिपचैर्ययाठि्गं भरोग इलः 1 भस्य- 
न्ता मचः स्वे 1 अवशिष्टानि ऋतुपा्ादोनि तेषां क्यं भ्रः । 

तत् पैपनप्रयोगक्ममाह-- 
दक्षिणेऽश्स उपाद्डवन्तयामयोः पा- 
3 दक्षिणदुपाश्योरत्तरमन्तर्यामस्य ॥ 

उपाश््ान्ामो पाश्वन्तयौमो । तोरपान्तर्ामयो+, उपान्तयी- 
मेतयेभ्हयोः । दसिण उफाभशोरुत्तेऽन्तया मस्त्वं वचनं परिलभ्य दत्तिणमुत्तर- 
मित्येवं वचनं पूथमेव चिहवकरणा्म् | दक्तिणमुषांशोरु्तरमन्तपीमस्येलनेन प्राक 

स्पत व्यते । 
अपिवा पूरुपारोरपरमन्र्ामस्य । 

प॑ पितम् | अप्रमपरदिमतम् । तेन प्रल्कपस्यता मवति । अभितः 
गायत्री उनः पमो देवता िषटठनद इति क्रमेण दरयोन्नौ । 

ते अन्तरेण व्यानाय स्ेत्युपाडु्तवनं प्रावाः 
ण सभ्खष्टुपाशटुपात्रेण प्रयुनक्ति ॥ 

ते इल दविवीयाऽन्तरानतरेणयुक्त हति सुत्रेण ।* ते उपाचन्तयामवोः पातन 
अन्तरेण तयोः प्रयो इत्यथैः । उपार्पाशुम्रहा$ः सोमः सूयते कण्डयेते 
येन सत उपाङ्पवनसं आवाणमुपांडुपत्रेण पसं परयुनक्ति व्यानाय तेलनेन 

मेण | उपां्ु्वन इति पएयगन्वशजञाकरणाद्मिन् एवायं अरावा । भत एवे 

न्णः पमुलान्कृता प्रो्षतीलत्र नैतस्य प्रोक्षणम् । उपांशुपवनत्वादेवोपापा- 
तरमात्रपतष्टता नान्तयौ पपाततद्ष्ता । पात्रयोः प्तयकतंस्वतवेऽपि उत्तराम्र एवो 

पकापवनः । त्था चाऽऽपस्त्बः--वृहत्पति ते भन्ेण ग्रावाणपुपांभ्वनं दति- 

णमुल प्रष्टं प्रा्ाम्यामिति । उपुपात्रेण परष्टमि्यकेनैव पत्रेण पह पस~ 
श्य विवानातदवपदुसवसौ जप्मयो्तो नितातितो. मति । अग्रकसमना ठु पै" 
केव द्रषव्या। 

भरलूचि द्विेवलपात्राणि परिक्तौरवाय- 
वस्याऽऽजगावनजाध्ररुणस्य दवत्नक्तया्विनस्य । 

भरलजनि परह्कंस्यानि । पाजयेसुदकं्यतव उाडु्वनमर्रेण पच्य पराक 

स्थतेऽन्तर्यमपामपरेण ` पाचयोरदकसथतवेऽम्तयामपानोत्तरत आरम्य पात्रयोः 
कस्य उपाडुपवनोतच्तरत आरभ्य प्रचि द्विदेवलपात्राणिपरयुनक्तोतयथः। अनि- 

य्त्पानस्य द्यितुमेन दमा णपपात्रभयोगवदपरशकदो: नोगाततः। युक्त चतदपरश- 



शब्रण्पट्टः ] गोपीनाथमटकृतज्योत््ाव्याख्यासमेतम् । ७७ 

च्दानुपादानम्। भन्यथा पत्योः प्त्यकपस्यत्वपल्त उपादप्रनपे्ापरमागे द्विरेव 

प्रप्रयोगस्यन्तयीमपातकृतव्धवधनिना तिवत बाचिते स्यादिति द्वयम् । परितः 

खक्, यस्य त्परिखर्। सशब्देन रानोच्यते । ऊध्वैपा्विटायः्रेश परितो रास्ना- 
भदियरषः] आजगावत्, आजग(गा?) रोऽनागरक्तन यज्ञैः संङेतितः। तो चाना~ 

गे दो वतेते । तद्दत्ापि द्विव वास्य सत इत्यानगावत् । तौ च पात्रविराष प्रदेश 
कर्ममयो । मत वहु वोऽननिरादीनामिलयनेन दीर्य । दे सक्ती कोणे यत्य तदद्ि- 
सक्ति । रेन्दवायव्नद्रवायकतरहस्य पातं परिभवति । भेनरावरुणस्य मेत्ावरुणगर. 
हस्य पात्रमानगाक््वति । जािनप्याऽऽधिनयदस्य पात्रं द्विलक्ति मवतीत्यैः | 

दविक्तीति पविपर्मपाठोऽपपाठ एव । इनदरो देवता जगती इन्द» बुदस्ति्दैवत।ऽ- 

गुषटष्ठन्दः अश्विनौ देवता पटूकतिढन्द इति कमेण भयाणां मन्राः ॥ 

अप्र शुक्रामन्थिनोः पत्रे दक्षिणे 
बैरवः शुक्रस्योत्तर पैकड्कते मन्थिनः । 

आधिनपात्रादपरेऽपरसतिन्मेे शरकमहमन्धग्रहयोः पत्रि प्रयुनक्ती्यर्थः । 

अनम्तरस्य विधिर्वा मवति प्रतिमेषो वेति न्यायादन्यवहितस्याऽऽध्िनप्यापरः प्रदेशो 
आष्यः । दक्षिणं मेदवपित्यादिना ्राकपस्यतागयावृततिः । दक्षिण उत्त हत्येवं 
क्त्ये दक्षिणमुततरमितयेय वचनं पूमेव धिहकरणायैम् । मेवं चिसवविकारमूत वैक 
ङतं विकङ्कतविकारमूतम् । भरवाहुगित्यापर्तम्बः । प्म इति तदर्ैः। ननु मन्िपा्स्य 

पेकङ्कतले परिमापयैवतेतस्यति पलत येकङ्कतवचनं व्यथं दसि बेर९ शृकस्यो- 
त्तरं मन्थिन इत्येतावत्युच्यमान वैषवातुवरतः स्यात्तां वारयितुं वैकङ्कतवचनमावदयक 
मिति वेत्ताऽप शुकामन्धनोः पत्रे दकिणं शुक्र्योत्तरं मन्थिन वैखमायमित्येवं 
सूर कमपमेवै च निसवभरा तिं वारथितु विकच्छतमरहणं न ककं मवति वगयनयूनता ~ 
युक्तं लषन च सिद्ध्यतीति किमर्थ बैदमायमिति परित्यक्तं देकङ्कतप्दपरहणे चोपा 
तमिति वेत्त । एतादशमुरपू्करण्य यान्यनादिषट्ताणि व्रिकडकतप्य तानीतिपार * 
मापापनिद्धाया विकक्कतपरिमन्ध्यतिरिक्तपन्नष्वनित्यतज्ञापनाधं तदुपादानात् ॥ 
-तदुक्तमापस्तम्नेन- तेषां यान्यनादिषवृकषाणि वैकड्कतानि स्यो वा यज्ञो दृक्षः 
फ्मरहिरिति । पूर्मो देवता वृहती छन्दः, चन्रमा देवता पतवृहती छन्द इति 
कमेण द्रयोभिन्नौ ॥ 

अपरे आचत्ये अव्वशफवुध्रे उभयतोपुखे 
ऋतुपात्रे दक्षिणमध्वर्योरुत्तरं परतिमस्थातुः । 

अपे मन्थिनोऽपररेरे आश्चत्ये अश्त्यविकरारमूते अश्वशषफाविव मे मृटे ययोः, 
अश्वरफवृने इव दृधे ययोरिति वा ] मुखमाततिचनरूपा प्रणाठीं । विराट दिथैन दोम- 



७७ सत्ापाढविरावितं भीत = [ €अष्टमप्रक्े-~ 

भल्षणाभभवनीयते सोमस्तद्नयोरुमयतो मवति आनेतयर्ैः । भत एव वचनत्पात्रा 

स्तराण्यप्येकतेोमुलानि मवन्तीति गम्यते । दक्षिणमध्वयरुततरं परतिप्र्यतुरिलनेन [५ 

भाक्ता व्ावलयैते । गुरमूत्रकरणपरमो नं पूर्ववत्| अश्रि प्रवदुगिलयप्तम्बः। = ̀ 

कस्येति मन्नोऽत्न । द्रवय्कवादावतैते मनर; । 
दक्षिणस्या श्रोण्यापाग्रयणस्याटीम् । 

खरप्य दक्षिणस्यां श्रोण्यामामपणस्याडीं, विश्च देवा देवतोणिहा छन्द सति । 
भरायः स्थाल्यो मृनय्यः प्रयोज्याः | 

उत्तरस्यापुक्थ्यस्याखीगुकण्यपाजं चाषवशफवुध्रम् । 
सरस्पोत्तस्यां श्रोण्याुकधयप्यादीमिन्दो देवता कङुच्छन्द इति प्रयुजे 

मन्रेण तदुत्तर उतक्ध्यपा्ं प्रयुनक्ति । 
ते अन्तरेणोदचि बरीण्यतिग्राह्मपत्राणि । 

ते स्थार्यावाग्रयणेकय्यपनन्विनयो । नच तच्छब्देन परामशः पात्रलप्तानालमा- 
दाचोक्धयस्प्ुक््यपातरयेरेव तया च तयोरेव मध्येऽतिग्रष्ात्राणां प्रयोग इति 
वाच्यम् | विनातीयपात्रद्वयपराम शपि परनातीयपात्रदवयपरामशैस्य युक्तत्वात् । 
सर्वनापनो बुदधिश्पपरामश्शितवात् । स्पारी्वतानालपुकथ्पपात्रे नासि । भाकारतः 
करणतश्च स्पाठीतो विनातीयत्वात् । तया च स्ाटपरेरेव मध्येऽतिगरद्यपाचाणि मो 

त्यानि नतून्यस्प्युकंध्यपा्योपरध्य इति तिदधं मवति । स््टमाह।ऽऽपष्तम्बः 
स्पास्यावन्तरेण प्ीणयुरश्यतिम्ाह्यपात्राणीति । उदश्वीति प्रावस्यताव्यवृ्य्भम् | 

उत्तरत्र प्िनियोगदव तितवे तस्यति प्रत्र ज्ौणीति वचनै पत्राणां परष्रपेच्म 
सवेन भोग इति ज्ञापयितुं, त्रप एव॒ यदाऽतिप्राहमस्तदैवोदक्यतया प्तादनमिति 

तेन वाजपेये सपदशातिग्रहिषु नासतयुदतस्यतानियम इतिज्ञापनाथं वा । तेषां , 

प्ाघ्राणामिग्राहयपतबन्विनं स्वस्पकर्मकरणसेन विपास्ापंमवाचिहभरपोजनं नातीव 
क्वेति मन्नवृस्या प्रयोगः । 

दक्षिणस्य हविर्घानस्पग्रेणोपस्तम्भनमादि. 
लयस्थालीमादिल्यपात्रं चाचशफयुध्नम् । 

अमनेणोपस्तम्मनमिलयेनोपल्तम्भनानुरोषेनापमि्यपात्ाणां परत्र एव प्रयोग 

इति बोध्यते । उपेतेऽन्ये हाः सरयन्त इति श्तेः । एोनेदमपि ज्ञायते--उपस्त- 
म्मनेन सखम एव सरः करव् इति । आदिय्य्युत्तरत अद्िलयपत्रस्य प्रयोगः । 
क्तेति मन्त्र आवर्तनीयः, द्रव्यष्यक्तवात् | 

उत्तरस्य इविधौनस्यप्रेणोपस्तम्भनमलुपोप धवप्याटीम् । 
अमरेणोपहम्मनमियनेनोपसतम्मनपग्रतवैव धुवस्याठी प्रयोज्येति. मेध्यते । ई 

शथिवी देत् विरदछनद इति मनः । ओषरवकुरंषङतलरसपं स्यमुषोपं तदिन" 

॥ 



ृत्रनप्ड] गोषीनाथमहक्ृतन्योतपा्या्यासमेतम् 1 ७७३ 

महुपोघम् । तरनुपोत्तचनपुपेतेऽमये महाः प्रायन्त इतिश्युकत पोतशनदाणैः स( 
एव तत्रै भुवव्यतिरिकानं प्रयोग तिपशेनायम् 

उ्रेऽभ्प ओ दुम्बरं चतुःसक्ति द्धिग्रहपात्रम् । 

ओदुम्बएमिति पिकङ्कतमाधनाम् । परिमण्डत्नाषनापं चतुःल्तीति वचनम् ॥ 
मुखं लत्रापयसयेव । कस्येति मन्त्रः 1 पोडदवादिषु कुशेषु तत्तंन्धोनि 

पोस्दपादीनि पात्राणि यथावकाशं प्रयुनक्ति । जागन्तूनामन्ते विषेश इति 

न्पायादहूपिगरहपात्रानो प्रयोगः कसतयेति मन्तरेण । सह ९१ त्य प्रथोगः । उपेततेऽन्य 
अहा इति श्रुतेः । भृवस्यारपा एवानुगो्पठे प्रवोगवचननान्वेषपुक्तानामनुक्तानां 

चपोपत एव प्रयोगस्यापैत एव तिद्धलात् । उगत शण्दाधच प्रागुक्त ए¶ । 

मध्ये परिदुवाप् । 

मध्ये लरष्ं मध्ये । परि पोगरतघ्व म्ये ह्वे तरति नोकेरेति परिष्ठा । सोम. 

रपिप्य मध्ये छव हेति परिष्व । एवशब्दो नौक्ावायी पुकिङ् एष । प््वाचिन- 

छानता सूत्कृद्चनतिद्धा । पृलिक्स्य एवशब्दस्य नोकाचानित्यै शरुतौ--षो इ 
एषा ओध्तयानैयसतंयानीर्पदवाति दकोमेतमस्प ` उपदधातीति । परिडवाशव्देन 

सोमरप्य मध्ये नौकेष तरणं प्रषः पूनितो भर्ति । त्र च पषमानम्रहब्रहगात्मा- 

व्यः | उक्तं श बौधायनेन प्रिद प्राप्न दताननुमन्त्रयत इति । परिष 

शठः परिष्प परपयोय ए । सरस्य मध्ये परिदवयरुपपातरं कषेति मन्तरेण भयु 
नक्तीलर्षः । भावाररूपहोमाभैसवाद्ैकं इतं 'तत् । 

यथावकाशृमेकोदं् चपसामैयप्रोष 
हितङान्वा ॥१॥ रतरुपरतो ऽत्तस्क 

अधिकपंयाया व्यादृत्पधमेकादरोति सतधारपं द्रष्टव्यम् । तेन धिष्णियंडपवा" 
रणाधकष्य चमकतस्य न प्रथोग इति 'तिद्धं "मवति । भन्पथा द्वदशेति तुषदिव ॥ 
एक।दरेति वचने प्दस्यपते | सदस्यामति दरव मन्ति । `यथावक्राशभित्यनेन 
स्पानानियपः प्रददे । नेषग्ोषरो. वटः । रीत: पूप बट; । यचरमरण-~ 

रोही रोहितक; षटोहशबरुद डम१०१कः । 
गायत्रीनाढतनयः खदिरो दन्तपावनः ॥ 

इत्यनेन करज्ञवाचकतनुक्तं तथाऽपि प्रको क्लप्यायज्तिगकृ्तसेनातुपमोगात् } 

रोही रौदितकेतरेलयवटपादपयोः पुमान् । ̀ 
` इति मिशवकोशोक्तं बटविलमेव परङृतोमभोग्दपराह्न् । नैव मेयत्रोधरै होतकश " 

वदोवयलजनालवच्छितपदावाचक्सेनकायैकतवावाशव्दमेयितविकस्पोऽहुपपन् इति 
९८ 



छण सेत्माषाढविरवितं भौतसूजं- , ` [अल्पक 

काच्यम् ` । तप्य भैय्रोषनोदुमबरमतिपूत्ारो क्तौ दुरतवन्यच्ेदेवकार्थङ्" 
स्वल्पवाक रेण विकदपस्यैवाभरपरेण तद नुपप्तेरमावात् । नैयमनोमरहणं करजम्यान 

वृत्य, रोदीतकमहं केवछौयमरोष्यवृत्य्म् एवं च ' रोहीतकारुयवटमाजस्य 

अणिति तिद्ध मवति । दतस्याटभि प्रपिद्यटोदुस्बरत्िरक्तं चक्ञियवृ्मातरं आच 

त्वाप्यटामे तदपीति सिध्यति 4 स्रैण्डदवततद्रहिवानवा । अत्स्कानिलयतर 

स्वये कप्रलयः। चम्यतेऽचयते तोमरो येषु होत्रदिभिरिति चमराः । ते चतुरश्रा 

अर्तिद्धपरिमाणा इति केविल त्कारः । प्रद शमा्रा्तृरङ्गुढनिटा इति बोधाय. 

नादयः ।.तत्रात्रुमतायां पुरुप्तातानि शक्तणानि. सकितिकःनि. कार्याणि । सरम 

त्यां तु पपज्ञातवि दण्डेषु विशेषलक्षणानि कारथानीयतर मूढं मानवं दति" 

णस्वावाठम्बरेरो चमप्रिय्रोष्रोहीतकानता नानाठक्षणानसरमत इति । जेत 

दाप्यं दक्षिणस्य हविधानरण्, जुवाढम्बो नाम नीदापोमागलत्र दश चमपान्नयमरो. 

य्य भेथमरोषालानोहीतक्येमे रोदीतकालतान्नानावमहल्षणोक्तानि दण्डेषु खक्ष. 

णानि येषां तान्स्मतः सदण्डाागमानुरकसथा््युनकतीलथः | तथां च कटू" 
भम्--प्राम्रान्देश चमततान्पवृन्तानष इति । वृत(तीपूक(क)दण्ड इति यावत् । चनः 

सच्क्णानि मोनवपूतरे कठपूते च--अातशचमपव्तणानि व्यारवास्यामोऽपीलवरिमा- 

णानि पाथाणि मन्ति यद्गुठवाताश्चमततन्यस्गुखण्डाथतुरद्गुणेच्रयाः षडङ्ग 

खविस्तार्ः धरदेशमात्राश्च दीर्सेन तेषा दरे ठक्षणानि भवन्ति 1 

भरेसश्चमप्रो होतरन््रो ब्रह्मणः स्मृतः. । ५ 
उद्वाहुरवमृषटश लामिनः पार्धमृ्टकः ॥ 
एकरेलसतु कर्व्यः तोश वुः 1 

दविर नासणच्छ्िनः रोक्तननिरलः पोदुरुच्यते (१) । 

अर्चि तु कारयेतेष्टराग्नी्रष्य मृयूलवान् । 
अयास्य पदं दरयादच्छवाकप्य लक्षणम् ॥ इति । 

अरेतो रेखाशनपो होतुश्वमतो मवतीलगेः । उद मृष्टप्तशो दण्डोपरिमगो5“ 
भिक तनङ्कतश्मो ब्रह्मणो मवेदिलयः । भव दण्डाबोमागो मृषटलषटोऽधिकं तनकृत 
उद्वातु्मत इवर्थः 1 पाच दण्डपर् मृष्टप्तशेऽवरिकं तनूङ्ृतः स्वामिन यजमानस्य 

चमध्र इलः । एका रेखा तिण्डे यस्य प्त एकरेलः । प पर्तोतृचमपरः । वो 

रेलािर्यरूा दण्डोपरे यस्य प निरेलः पोतुरिलर्ः।ेषटुश्मपतदण्डेऽभिः क्ठकुदा- 
टङलदाकारं कारयेदिलययैः । अभ्रिः खो का्कुद्ठ इ्मिषानात् । जा्नोप्रचमृष- 

१ग.-अशासतुवर. 1 रग, परशस्तुधमः । 

४ 
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इणे मरुतो वुधैः कव्य इत्यरथः । दव रेते तिवैमूतेदण्डेपरि य्य प्त दविरेलो 
बापषणाच्छंपिन इत्यपः । कं तोक्ममं कर्यात्तदण्डसयेल्यैः । जच्छावाकदण्ेऽ 
जस्य च्छागस्य पई कुयारितय्थः । एवं व्रूयातं तदधप्ये | अथवा होतृ चमपतमार्- 

म्पाच्छावाकचमपतपयन्तेकैकरेावृद्धय। यावद् शरेखं दण्डेष्ङयेदित्यपि तद्धाप्य ~ 

कृतोक्तम् । हृदाीतिरभियुकतेवमुक्तानि-- 
नह्मणशवतुरणः स्याद्धोतुषतु परिमण्डलः. । 
ध्वमो य॒नमानप्य उश्रिरद्रातुरेव च ॥ 
भ्रातुर स्यादुत नहरंतिनः । 
पोतुरमर विद्धासी स्यननषटुः स्यादुकतिगाृतः ॥ 
भस्ठा्ाकस्य ससतावाना्ीप्स्य मूलकः । 
पत्यादृतः सदस्यस्ेतयतचमपङक्तणम् ॥ इति } 

चतुरप्तवादीनि जह्यदिचमतदण्डानां क्रमेण विरेपणानि । चतुरश्रश्तुष्कोणः 1 

प्रिण्डो नुटः । परु स्यूढमप्रं यत्व प्रप्रथमः । त्यश्रिचिकोणः । अवतटोऽघ- 
, स्तष्ठः। उत्ष्ट ऊय तष्ः । विशाखो, अप्रमगि शाखद्रयवान् ।. दलिणाकृते दलि" 

णमगि तषटः । जग्रमागे रान्ना रेा तद्वान् । मयलसतीहष्णामः । मयूलशन्दात््वाे 

प्रलयः पव्यादृतो वामममि तषटः । अत्र महं मृग्यम् | 

मादेशमावाष्यष्यैतासूनि पथ्ये सैनतानि .बायन्पानि । ध 

सनेन वायन्यह्ञकपात्मां स्वरूपं परवदयेते । परदिधमत्राणि प्रदिशप्माणानि ॥ 
अक्र प्रदे्परिमितर्दििष्टकष्टपेशस्य मामन्यं कृताऽभिभो माग उर्थैशब्दे- 

मोर्यते । मभ्य इत्यनेन मध्यमो मागः । अवश्िठोऽनोमामोऽपैतः । तत्र प्रदिश्य 

दादशाङ्कङतवार्य मागतरयं नतुशतुर्ुखत्सकं मवति । ताभि उरैशब्देनोपात्त 
भागि घनु मवति सादुशम्देना्च विहुचपते । मध्यम माग पेनमनम्। अपौततीयेऽ- 
धेतन मागे दुध्र कारः । एवं चोषूलकारता प्रदचिता मवति । पत्रस्व स्थौल्यं त 

दै्यतृरषेन । एताशच्कषमानि वायस्वानि वाषभ्यप्कानि प्राणि मन्ति थेद॑- 
तोदेशेन सोमरपो गते । मानवे -परादेशमात्रामि परत्रम्यानि“ ततीगेदुसा- 

नौति भदेश दवदाङ्कः परमाणं भेषां तानि परादेशमानाणि भदिशोचानि वटानि 
तेष कशं मध्यं येषा तानि । तृतीयेन मागेनोदु्ानि उत्तातानि चतुरङंटनिव्य- 
जीति माप्यक्ृता व्यासात् । कंठसत्रऽपि कयन्यानि हस्तमात्राणि प्रदिशमत्राणिः 

का तूतीयखातानीति। स्याटीषु तु स्पीति एथग््यवहारादवायव्यतेऽपि नेदं लक्षणम् ॥ 

१, पवक । २३. त् द्यु 



७७६ `" सत्यापाढदिरवितं भौतं 7 ̀ [जट 

स्ीषु वायब्यलं हु काश्ितलः स्पार्वायन्धाः सोप्रहणौरितिशरतिटि्गात् । दि" 

महा चतुःखक्त)ति विशेपणादनयेषां वायनपाना परिषण्डल जकारः ॥ 

यथा सुगद्ण्डेवं परिषा । ` 

अदण्डा दण्डरहिता | दण्डरहितायाः चच यरा खर्प, निष्पद्यते, तथा परिष 

वायाः खल्पिल्ैः | ५ 
तेषां यान्पनादिषटप्ानि , किक्ङ्- 
तस्य तान्यहोभारथानि तु वारणस्य | 

तेषा पात्राणां मध्ये यानि सनारिष्टवरृ्ताणे, नाऽऽद्रि्टोऽनादिष्टः । अनारिष्टो 

वृत्तो येषा तानि अनादिष्टवृतताणि । पात्राणीति देषः । अनादिषवृक्ताणि पाघ्रागि 

िकङ्कतस्य॒ मवम्तीयन्वयः । .उत्ततराहोमायतितिवचनाद्धोपाधान्यनादि तानि 

किकङ्घतस्य मन्तीति गमप । तुशब्दो लक्षणार्थः । -विकङ्कतो भाषया सुत 

दीति भमिद्ध इति केनित् । वेक इलन्ये । शरणो वायवाएण इति ॥ 

तत्ाहोमापान्यनाधिष्टवृ्ागि उपाश्दीनि तेषु वैकद्धततवं मवति 4 अहोमार्थानादि्- 
वृक्षाणि तान्न््रतेम् न्विचमत(तः)परिकककपोमतच्रधनन्षे्विकरणपावनीमूतः 

स्प्यो विन स्येतानि जीण्येव भक्तौ 1 यदिः जुरोमीति ` रिजञेतस्वामि होमा- 

यैलमतयुच्यते तदा येक्कत' ए । भछिमनपसे बहुत्वं विकृतिपूततोमतश्र- 

सेमम्वित्राष्यादयिै तार्थं सति । ` तानूनप्तरपेजन्षि वमस्य वारण्ृक्ष- 

जलेऽपि विङृतिरूतपिमतन्रेनन्विपाज्ामि करणदरतनान्येव | तानि तत्र ततर व्यक्ती 

भविष्यन्ति | कफकानां नदुत्वास्रधानत्वा्ा् परिभावाकरणं नतु तानूनप्चतन्धिष 

मावते । न. च दसपूीमापपजन्विपात्रपयोगावकतर इथं परिमाषोकतैव ` ततैव 

सेति परिनापोततरं क्त्यम् । एवं चात्रापि निगहे पुनःपरिमापाकरणडेशो वय इति 

वाच्यम् | उभकत्र परिमावाकरणद्येटिकतौतिकतन््रव्यतित्किषषुकगाद्यारिवन्त्रप 

सिदिसयार्थसेन साथात् । तेन, पाशुक्यां पमवतपान्धां गपतिषुः दम्पिषु 

चरकपोधामिन्विपुरामहणायैकवायम्यपिषु कौकिली पणीपिनन्विपेमहापे- 

कवायन्यपाेषु चेद परिभाषा न परकौते । एवं च होमर्यषु विकङ्कत एव| अहो 

मेषु वारण-पतरेलं नियमो नेति द्धं ति । तेवमिलस्य सेनो वद्धिस्पप" 

रामचित्वमादाय सतपात्रपरामशित्मेव कर्तम नतु संनिहितपरामरचित्वमादाय 

वायव्यचमसपरिष्वामात्रपरामरिलम् ) एषु अहो मापलस्य कुत्रापयपमवेनातंगततवा- 

पत्तेः । होमोऽभः प्रयोजन येका तनि न होनाधौनि अहोमार्ानि । होमोऽत्राहम- 

घानपाधारण एव युदय । एवच द्रोगकरशस्य कङ्कवसमेव । व्यवर्यन्त" 

स्यापि: यैक्ते 1 श्ोणकठशसय `तु. हेमपेतवेऽपि न वैकङकतत्वनियमः । 
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वृ्षपरिमपोत्तरुपरेशात् । तेनं यस्यः कष्यनियज्ञियस्य वृतस्य मत्रति । तया 
चाऽमन द्रोणकक्शी प्रकृत्य तस्य वायग्ैवृह्लनियम इति ] परं तु. हयान्वाय- 
च्यतो द्रोणकठरे मेदः । वायव्येषु भरैकङ्कताठमे य्तियव्ृ्तोपादानम् । द्रोगकल्शे 
तु मयं नियमो नेति दर्यं मातिकस्वमेतेन द्रोणकलठशस्य न मदतीति प्ररकितं मवति ॥ 

सुनञ्मि ते पृथिवीं ऽपोहिषा सहेति दक्निणस्य हविषा 
नस्य पथादक्ष द्रोणककशर सदशापवित्रं प्रयुनक्ति । 

द्रोणकढरपरिमाणे तु पमाहयाजठादटरोणपरि ितषन्येन पूरणो मवति एताकत्परिषा- 
णकः । द्रोणप्य द्रोणपहिमितमान्यस्प कडा मात्राः कणा भक्िन्दोरते मन्तीति 
द्रोणकङशः । तथा च यास्कः--कटशः कडा भ्िन्शेतते मात्रा इति । नतु कम्बु" 
म्ीवादिमान् 1 या्िकप्तमाचारात् । परिपा द्रोणकषशा्कहं गृहीति वक्ष्यमाण. 
सात् । परि प्तः तते तरतीति हि परिहाशरदा्थः । कमयत्रवादिमति द्रोणकसे 
भ्रवेश।मविन तदमावात् | तसणारतमचतुरश द्रोणकशशो वरो वेति पात्तिकपतमाचारः! 
उततरोततष्महणदेव पूवत दर्षिणप्या्थहछामे दरतिणप्रहणं पूत दततिण्योत्तस्य 
वेतयनिवपशङ्ख व्यावतैयितुम् । अहत्य पथादिति पश्वदक्त, परोक्ताम्यां राभ्यां 
दुशापवितराम्यां सहिते दापविश्र्वयंद्रोणकठशमध्ये निधाय त्प्हितंप्युनक्तीचय्ैः 
न्पकंस्वाव वनादुततनस्येव अयोगः । एवमापयनीयूतमृदेकषनानाममि । उत्तरल्याऽ<- 
दिनि पूरयन्तं किथाद्िति प्रिमापयैव मश्रान्तहमि करनपाठो मश्ानतेन कर्म 
सनिपतयेदरितिपरिाा्रृस्यमावं ज्ञापयति । तेन युनर्मीतक्रियापदचारणकराक 
एष प्रयोग इति सिद्धं मवति । एवमनिष्णपि तरिषु मन्ेषु ज्ञेयम् । 

ुनाञष बामुमम्तरिकेणं ते सहेत्यचरस्प नीड भाषवनीयम् । 
उत्तप्मदणं रक्तिणनिवृरयधेम् । मीर शकरोपर्पः । माधो निष्पीन्य गार्ति 

एष सोमोऽवनीषते यततिनिस्पावनीयलम् । एषरोदरादित्वात्तापूखम् । 

, उुनण्मि माच सह सू॑ण त हृति तरपव मपरे पूतमृतम् । 
तसयूतिमचने मोडहामकष पम् । अन्यो त्तरहविरधानत्यानृद्यैष भातितेमेन तत्प. 

रामथीप्य निकषः । पवमानमरह्नकटशानिति सूत्र भाषवनीयपूलमतोरपि कठ 
शयेर वह्यमाणत्वेन कटक ेवेतयोः | तेन मृमपयत्वै कछराकारता च मवति । स्पष्टं 
कठपत्र--भाधवनीयपूतमृतो च कम्म प्ापिषानाविति .। कुम्भौ कलशौ कश. 
स्यासपोराकारङतः कश्चन भेदः । विघृतवुध्नयुला ह्वाकरा स्याटी । अवितृतवुत्नो 
विसतृतमुखो देवीकारः कठश इति दरटवयम् । श्रङृ्टा विपती यत्र 'ूतमृत्था- 
पितो न पतति एतादेशी पूयसिन् भ्रधृरे देशसतसतिनपूतमृतं प्रयुनकतीलपः । 
अमूधूःपपामरानक इति अकः पतमातानतः । ज अनस एति पद छेदादृयं रभ्यते। 



७७८ : ` त्यापाढाषिरषितं भौतसू्ं- [<मष््रने- 

अशब्द नीडनदधतमोपदेशमरहणायैः । नीडपमीपवपिविसीतिरयकाष्ापरपरययधूरव- 
शिष्टे देशे पूतभृतं प्रयुनक्तीति निष्कषठो ऽप: । एकारेण नीडाधैन दकेवोततरहवि. 
भौनति्यैका्वतो देशस्य सूत्ानतरोक्तहविधीनसुनुकस्य च स्यादृत्तिः कियते } एनेन 
ज्ञाते यंतरवकरो न श्रते ततने पूत्रानरोक्तमपि पेय यत्र श्रूयते ततर तदेव 
नियतमतमेऽपीति । पूतभदित्यन्वथी संज्ञा पूतं गालितमेव, विमति पोभमिति पूत 
दिति । वक्ष्यति च पिरःपविन पूनमृदयकदेशमवनयश्यत उर्व पूतयृति तिरपविवरमे, 
शयनीय इति । भाषवनीयपूतमतौ मृन्मयविव । यथोक्तं बह्वच -पूतभतमाघवनीयं 
च स्पाटीमिति । स्याटीशब्दानमूनमयतम् | 

पश्चादक्षं हिस एकधना स्थारीयुन्मि तिकलो 
बिष्चः मूर्स्य त इति सचोऽभिगृशवि। 

` उत्तरस्य हविर्षान्यलेवाुवते । असषपदपराचर्यात् । अन्त्य पथादिति पशा 
दक्ष् । जयमव्ययीमावः । तिन इति वचनं पादं तिुणामव प्रयोग इति निय- 
माम । तेनन्यापमिकषनानां यामं प्रयोग इति सिद्धं मवति । न॒ च तिक्त 
एवकषना इति भमितम्यम् । ज्यवरा्ौ अयन एक्षना  स्थाहीरादायाऽइद्रवनीति 
बहयमाणपूत्रविरोष(एतेः । नचैवं मन्नटङ्गविरोधः । पृशवादज्ं प्रयोक्तभ्याप तिष्ठ्वेक- 
धनापुं छिङकनुरोषेन श्र इतरा क्सेतयेवं मन्रवृ्येलयवेरत्या छिङगविरेषपरिहा- 
शात् सोमवपैनाथा भाप कथनात स्थाछनमय्य इत्यर्थः । एकषनान्वटो नि. 
स्यापलम्बः । दिपर्मरहित एव पाठः । सुचोऽभिमृरातीति सूत्रे मशराुेशासधेमा- 
मिम दर्धेनाद्न आपृस्तीरपनयेवाभिमोनम् । उदीरथानां सनोऽभिगृशति ^ यभा 
पुरतादिति षादः तौताुदूट एव । अथवा युनन्मि तिल इत्येष मश्रः सुगमिम- 
नरथक एव । भापसतमयेन युनिनि तिलो विश्वः ए्॑य त इति, सुचः प्रत्रा अभि 
मश्रयत इति शरुपवेष विनियुक्तत्वात् । तेन पएश्दकषे प्रयोक्तयानां तिणामप्ये कथ. 
नानां कस्लेरयेव । मच एषदाज्यधान्या अपि जमिमरशतस्कारस्याऽऽपस्यरतवेन तया 
पह द्मां शुन भिङ्गविरोनात्कपमेतत्व मनस्य सुगमिम्ेनकरएणत्वमिति वच्यम् । 
उपृसतताजव्मिनोपदषदाज्यान्येरेकतवविवज्षया नित्वोपपततेडिकगविरो घामूवात् । 
भरचरण्या यागतबन्हिलवामदिन नाभिः । छुवतस्यास्वामपि परात्त्या अप्यमिमर 
इति मामह उपशृद्ज्नुहूत्वतानत्येन तयोरप्येकत्वविवक्षया तरित्वोपपतिर्मवत्येव ॥ 
व्ाहोमहवन्वा्तु रिक्तताजामिमर्धः । तष्णीमेव सुचामामिमर् इति केचित् । 

अत्राधिषवग्मेणो ग्राव्णामिति प्रपोजनमेके समामनन्ति । 
भतिप्वणरुठकाभिमश्रगेततरमधिषवणवर्मणः ्रक्षणमास्तरणं मान्णामातादनमुपेर 

संगुलकरणं , तेषा पर्णं च. मदुक्तं ततत्र न कव्ये मिं सत्रातिन्कार एव 

४ 



पकर], - गोषीनाथमहङ्तभ्योतम्ान्याख्यासभेतम् 1 ७७९ 

कनयमियेक आचारः समामनन्ति वदन्तः अधिषवणचमौसरणमेवाभिषवण- 

र्मणः प्रयोजनं प्रोक्षणस्य तदङ्गत्वात्तस्यापि अरहणम् । - न्णां लवाप्ाद्न- 

मेव प्रजनं संमुखीकरणविशिषटपरोक्षणघ्यापि तत्संसकार्वात्तत्संवदवत्वाच तस्यप्यत्र 

अहणे न तु प्रयोजने नाम पृदर्थानतरं तस्यान्यत्रानुक्तवेनात्ेि काटविेषस्यापिकर्- 

णत्वपरदशैनमनुपपननं स्यात् | अत आस्तरणाप्ादने ए प्रपोननशब्देन आहे इति 

द्ष्यम्। उक्ते तद् पलम्बेनभ्रन रोहो वलगहनः प्रोक्षामि दैष्णवमित्यभिषवणः 

चम पय सतोन्नो नो वश्चगननः परोकतमि वैष्णवानिति मान्णो रक्षोहा त्वा वगदा 

वैच्यवमस्तृणामीत्यमिषवणफडकपोरततरलो१55लीय रक्षोघ्नो वो क्डैगन्ः पभ्ताद् 

यामि यैष्णवानिति.वसिश्तुरो आम्णः भदिशमाचरनूष्ानूनाहननप्रकारानई मनः 

सश्वादयन्तयुपर प्रथिष्ठं मध्ये पद्ममिति । एतेन कस्सेतिमनच्रकरएणकभ्रपोननशङ्क\ 

प्ता । इतिशब्दे ऽत्र मचय । वायज्यपातरदिपरयोननेन सह पुचयः ॥ 

अपां क्षया शतस्य मभौ भुवनस्य गोपाः इपेना अतियः 

पथतानां कमः प्रयुतो न प्राततारो वषटेन्< इयत पोषे- 

णामीवास्मातयत युक्ताः स्थ बहत स्वग रोकमभिव्- 

इत यजमानमितुपर ग्राणः सपुलान्छताऽभिपचरयते । 

पमूखीकरणघ्य यथायथं परोक्षणाभिमख्रणार्थतालतिप्रथानं गुणवृत्तिरिति न्पाया 

नमधये परत्तमेन व्यतषाना्च दवितीयं सैमुतीकरणममि मवलेव् । 

आसन्यान्मा मब्रात्पाहीलाग्ीपरे होति । 

आहवनीयनाधनार्यमास््रम्रहगम् । जह्; प्रवरण्यश्च व्याएूनत्वादाञ्यतथारया 

स्येन दुकरौतायं होमः अपूषीज्यादिति केचिन] अनर पूं चिन्त्यम् न च 

परचरणोत्यज्यके चेन पथेव हःमोऽपविवि वाच्यम् । एतप्याऽऽज्यत्वमि विनिधागस्य 

विधास्यमानत्वेनाज तेन होमापभवरत् । अभिशस्ता इति मच्रान्तः । 

हे खा मनप त्वेति द्राभ्यामन्तरेषा९ राजानं ग्रावसूपावहरति । 

दे तवा मने ला सतोम राजन्नेहावहति द्वाभ्यां मचरम्यामीषामरेेषयोरमष्यन 

नीता तेमुसीकेषु आवमूपावहरति उपकषदयति ॥ मुरिगनुषुगून्दोरक्तणक्रानतत्वा 

दच्छत्यन्तः पूवो मच्रः ॥ अथीटुततरः प्ोम रान्नेहीति ॥ स्पष्टमहाऽऽपस्तम्बः- 

अत्र रानानमैन्तरे ्वपूपावहरति हदे त मनते स्वा स्तोम राजज्निलेतास्यामिति । 

बौपायनोऽपि-- दक्षिणस्य हतिथान्या्रणेवे रानानपुपावहरति ददै ता मनति 

सवा सोम रान्ते्यवररेति द्वाम्यामिति 1 

. श्वः । २ खग, श्षोदतवा। 3 "ख. ग. दुरः ¦ ४ कः पुष । 
वि॥ 

स. 
५ख.ग. भः 



७८० ~“ सस्याषाढविरचितं श्रोतघ्रं- [<प्रे 

आप्र प्वहोतारं जहयास्छगकागस्वेयकेषाम् । 
सञ्िहतेति पश्चहेतृपंको मरतं चृहयाद्विहोमधेण पूर्वत्छुकोकायं होमः # 

होमार्तवातामहः पश्चहाता । गभी्र्रहणमाहवनीयनिदर यभू । जुहूयादि 
मेक पत्रम् । स्वका पप्येल्यपरम् । तेन नियत्य काम्यत्वं च सिध्यति । स्पष्टनत. 
मेमाह।ऽऽप्तम्बः-पशवदेतारं चाऽऽगरीमे स्वर्गकामस्य निलवपरके मामन 
सीति । सस्मि्लवपररे होमव्रिषये परमाप] विरेषमाहाऊऽपत्तम्बः --मष्येऽमेराज्य।- 
हुतः पशवहुतीः पुरोदाशाहतीरिति चुहोल्मिकः पोमाहुतीरिति । "याः परोमाक्नमूना 
जाञ्यपशपुतोडाशानां भषानाहुतयस्ता मघ्ये ओशहोति तद क्मृतास्वान्यमागछिषटकृ- 
दऽ्हुतीरयपपरकृलेव यानु सोमाहुनयप्ता अमितो जुहोति यत्र यत्र दिति या 
याभाहुतिरुकता तवः पातोऽमेशहाति न मध्य इलस्यायैः। 

पुरा षाचः मषदिषोः भातरुवाकपुपाकरोति । 
पुरा मनुष्याणां पक्षिणां वा ` वाचः प्रवदिता; प्रवदनत्परातरनुतराकमुपाकरोति ॥ 

तथा चाऽऽपल्म्बः-पुत वचः पुरा वा वयोम्यः प्रवदितोः प्रतरनुककमुपाकरोतीति । 
खआश्वायनेन प्षिप्रवदनेत प्रातरमुकापौमन्रगे. निमित्त१कम्ू--भयेनस्य। रात्र" 
विवाप्तकलि प्रापतं परवादाप्ातरनुकाय।ऽऽमभ्ित इति । प्रवदवितोरिति मवद. 
स्गःस्थेण्, इति पणिनिपूत्र्तोपृ्धययः । प्रातरनूडयत इति प्रातरतु्राकसतस्यो. 
प्के तदारममाये हेतुः भषन् | उपाकरएणशब्दाच्छलञपादं सूचितं माति । 
ता च प्रतिगेऽतर पिद्धो मति। सटः परतिगरभकार उक्त अप्तम्बन-मनम्। ते 
वानं प्रतिगूणामीयध्वहात।रमहिति । इत्ु्व। मन्ता प्रतिगरानुषतेऽषवयु रेच ~ 
स्याधैः।ननु सोतररहामाबात्कथमेतदिति येत्। उच्यते-छन्दोत विह गाणां गान 
सतोत्रत्वं वपरतीवरीणां महस चोक्तं तव सव॑तेपतमवरी ति । बौषायेनापि, कर्मान्त 
उक्तमू-क उ सु वा्ततीवर्य प्तोत्रमकति्ति शन्नमकति्ति विशवह्पातु ह्य, 
सतो्रभक्तिभेवति प्रातनुषकि ह शक्ञपक्तिरेति.। ननु न वान्यत्र विशल्या व्योतिषटो- 
मादिति ठखयायनद्रछ्यवणाम्या ज्योतिषोमन्परिकल्यले विशरूपागानभवल्योक्त- 
सेन स्तोजामव््तरनुाकामावः प्रप्ेतेति चेन'। छःरोगवचनबञदमिटोषे. 
क्थ्यादिषु क्नु इतं सदधिकृतिमप्युपकतोतीयेकमेव कल्पनात् । न ̀  चाति. 
ङ्गः । अन्धनेवपतचनामविनातिपरङ्गभावात् | युते वचर शगपरी गावि 
सहततवतेनि गाथं अष्टमं नगद्धिशवा रूपाणि पमृता देवा आका रति वक्र इति 
विश्वह्पागानमच्रादवि प्रङृतिपूगज्पोति्िमशञदवाच्यामिषटमोकथ्ययोडरतिरत्रत- 
कशरृतिपूतकततुहषटये तस दिहपागानस्य विकृतिणपि उपकारो ज्ञायते । कथमि- 

ग्. भमिषयमा० ॥ 
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स्याशङ्कायां तदरभमरथं उच्यते-शतशञ्दोऽनम्तवाची । शतमनन्तं मकतीति निरुकतात् । 
शतै पदानि मनन्तारभशाचकानि पदानि यस्याः सा शतप ताँ रातपदम् । एतादश 

वाचं पार्थं युज्ञे योजयामि । सरहलरशज्दरोऽप्यनन्तवाची । पहघताणामनन्तानां 

विहीनां वरनिूपे. मागो येम्पो यतोऽतलेमविषटोमादिपु परकृतिपेु सहस्वती - 
प्येवं गये तेनैव विकृतिषनपि तडपकारतिदधिरिति तात्पयर्िः । पहलकीनीति सुपां 
सिति पत्रेण परम्प क प्ति भवति । येषु गायत्रं ्रेषटुमे जगत् । उपर्ञणमे- 

सदन्येषामपि च्छन्दम् । तेनान्यन्यपि च्छन्दांति अत्र यन्त । विश्व विधानि 
विह्तयामकानि रूपाणि तैभता तेशतानि देवा इन्दर दयो येषु खसमागमरहणायमोकाति 

गृहाणि धक्रिरे कृतवन्त इति मन्नाथः । अयवापाकरणशब्दर आरमर्क ए ॥ 
प्रतिगरणं वाचनिकम् । प्रातरनुवाक नाग्रदुपापीता्यः स्पयद्विति कात्यायनेन 

पके खापोऽपयक्तः । अपं च जरत्या जपम द्यः | 

दवेष्यस्य मोषितायामू । 

द्ष््य शग्रोः सततम पष्ठी । प्ता च निमिततार्िका । दवषये परति त्निमितत 

तस्परामबनिभित्मिति यावत् । प्ोपिताया परक्वेगोभितायां पमातायां र्न प्रतनु 

वाकुपाकरोतील्य्ैः । उष युप दष दाह इति परतुपूतर दाहशबरेन नशो रपे । 

तेन न्यां प्तमा्तापामित्ययमरपो कम्पते । 

देवेभ्यः भातीषभ्योऽनुद्रूहि बह्मन्वाचं 
यञ्छ सुब्रह्मण्य सुब्रहमण्पामाहष प्रतिप्र- 
स्यातः सवनीयानर्पोति समेष्यति । 

परातयान्तोति प्रातयौवाणो देवविरोपा जम्युपेशिहपाः । तदागमने प्रतरनुबा- 
कमनुवृहील्पैः । हाता परेण्य | बौधायनेन परातयावम्पो देवमयो हतरनरूरीति 

प्रे्यनिदेशः स्मेव कृतः । सवनी यान्वो पौलयऽहनि भवाः प्वनोवःसतन्पुरोडा- 

शानिकषरेति भानादिष्वपि पुरोडाशशब्देन व्यवहाराऽेलत्र प्रमाणं प्तवनीयपुरोडाश- 
यगि वक्ष्ये । पतमप सं घं कप परेष्याः कुन । अस्यां पुत्रहमण्वायां 
पितिपत्रीया सुव्रहमण्या मवतीतिक्चनामावान्न पितापुत्रोयतलवनियमः | 

मतिमस्याता सवनीयानां पात्रसश्साद्नभशरतीनि 
कर्माणि प्रतियते ययारथमोषभिपात्राणि प्रयुनक्ति । 

प्रतीव सिद्धे पूनः प्रतिप्स्यातूमनहणमध्वयुवयदृस्यर्थम् । अन्यया निर्वापमाननं 
प्रतिपर्यातरकरवकमितरत्करमो लाइन पवनीयतच्रनव्वयुकतकमिति स्यात् । 
अत अ्वर्ुरावैनाय।ऽऽवरयकमेव प्रतपस्यातृगरहणम् । पवनौयानारिति वचनं 

५९ 
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नियमा पवनीवतवन्धिकरव परतपस्यातृकं नतु तौमिकमिति | तया च गुणो 
भ्निरितयादावनु कोऽप्यध्यधुरेव करमैति पिध्यति । अथवा सवनीयानामिति वचनं 
प्रवनीयानामेव प्रतिरस्यति। नियत इतरेषु पतयु सीस्यदिनिवपेषु नाय॑ नियत 
इति । तेनाधवरयवत्मतिपस्याताऽपि पम्यादिवसवु पते करता मवतीति सिद्धं मवति । 
अतिमस्यातृकता पीम्पकवरो वौषायनेन सषटमेवोक्त ममेव मतिपस्यतवादणेमे- 
ककपाहं निष पौम्यस्य विद्धीति। अत्र नियमा परतिपर्य्ैव करति । तेन माध्य. 
दिनप्तवनतृतीयप्तवनयोः परलेऽन्यकर्तृकताऽप्यसतीति सिद्धं मवति । प च बौधायनपूने 
दृष्टतवदाञ्ीभः । पत्रपतश्साद्नपभृतीनीतिवचनात्वागिपरजञाछनोठपरानौस्तरणयोनि- 
वत्तिः । मधवोपरानोस्तरणमात्रस्मैव निवृत्तिः । तस्य नातत्वात् । पाणिप्र्ानं तु 

कमे वा देवेम्यः शकेयमित्याह शक्त्या इति शक्तिरूपपुरुषनिषठपकारप्यावदयमपे- 
सितत्वा्कौन्पमवेति । तपा चाऽऽशसलम्नः--प्वनीयानां पणिपर्ञाठन।दिकरम प्रति 
प्त इति । प्रतिपद्यत भरमत इयर्थः । यथायं यपाप्रयोजनम् । जषृतिग्रदणस्य 
प््चुकम्यावृत्तिपरत्व िकहविरुपठक्षणीयमनेन । तेनाऽऽमिसषाव(निनृयुक्तानामपि 
परयोगः। यानि पशव्यं न प्रयुक्तानि अर्वन ति प्रयुनक्तत्यैः । तानि चः 
शूर्पकृष्णानिनशम्ोटूलछुप्ददुषरावानिनपत्रकुरत्ात्यमेजषणपराि्हरण- 
भोताप्रणयनत्रारृोडापत्रतदहिषात्ामिकतोद्धरणरात्रवाजिनो द्धरणपात्रपान यात्र 
करम्मर्थपत्रठानार्थगूत्ममैनार्पमे्णमदनतीपत्रचतुषीकरणपत्रपिरेषफी करणपा 
व्राणीत्येतानि । स्फ्याभिहोत्रहवणीदुषनुहपपद्पषायस्याटयुपवेषाः पाडका एव । 
वेदस्य परयुक््यापि पडते पुनःप्ोगतिधानदशेनादनामि प्रयोगः । पशपु- 
रोडाशविषभत्वाद्िवानस्य ततैव पवृततिनत्रतयामहे न वेदभ्योगः । परित्रे कृता यन 
मानवाचं यच्छेति पमे्यति व्यः पत्राणि पंृशतीति पशपूतरात् । परश प्रभो ~ 
तानाममविनात्र भषङ्गत उपङारामावा्णीतभ्रणथनं मवलेव । सवनीयानां मामै- 
नपरमूतीनि कमौमि प्रतिपयते यथा निरूढपशबन्ध इति वकषयनाणवशुवन्धातिरेशेन 
मार्जनदिष्टसपफटकरणहोमकपाडविो चनवदेतेषामपि भरापितलाच पवनीयाय् प्रणीता 
मेदस्याऽऽवदषकत्वात् । नयैतद्धित्तविषथकमेतदिति वाच्यम् । संकोचे भरमागाभावात् । 
अयता दि प्रोत न वरयेरन्थाः काश्चन यजुपोलुष तमिः पवोतीलापदपेवाद् इति 
सूशराद प्रणोतामाव एव । कोऽस्य विषय इति चेदुच्यते -प्रगीतानिपेेन् क्त्य" 
नोधिताज्यवहिततवेन च प्रणीतारदितानि चानि भङ्गेन प्रणीतापतपिज्ञ(मि कमीणि यया 
सोमिकेषु पुष त्तवनीवा देविका देवपूवीधीलादीमि तान्येतस्थ विषयः | आपच्छन्देन 
सकंटविषय पएतत््वौते न, परगोतातमकतततेन स्त्र । नन्वनेव पूत्रेणवमृषवैशवा- 
नरीयादापि निपेषेनैव पेतस्यति पतति तत तजन यजुरत्पूतामिः यौतीति वचने 
वप्पमिति.वेत्तयम् 1 अपूखेन तत्र तत्त्वानां त्य वचनप्यावर्यमेप्ति 
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तत्वात् । न च पेयवने विना पूरोडाश्ान्ययानुपपत्येव तत्पद्े्तदोपतादवस्ध्यमिति 
वाच्यम् । यजुरु्ूतत्वतिधानार्ैतेन तद्वचनोषपते्तदो पतादवस्थ्यामावात् । निरूढ 
पशुपंबन्धिपङपुरोडाशेऽपरि यजुरुतपूतामिः सेयवनं वारयितुं ततर प्रणीतावचनम् । 

उपवेषस्य पश्र्यामि उदनं प्तन्रप्तमा्तविव । ननवेवं॑प्रणोताप्रणयनामाव 
उपवेषोदपतनामवि च कमि प्रतिपद्यत इतिबहुवचनाुपपत्तिरिति चेन । पिष्टढेपफ- 
छीकरणात्मकहोमद्वयात्मकं कंद्वधमादाय॒बहुवचनेषपततेः । तथा च यजुरप्पूता- 
भिरेव पेयवनं प्रे तिद्धं भवति। तपा च प्रदद्वानः-यङ्खरुतपूताभिः पुरोडाश 
श्रपयतीति । बोधायनश् पशपुरोडाशे स्मस्वोऽऽह प्ो्षणीरोषेण पिशनि प्ति 
यावदेवं पतवभीयानामिति । पशावुषेषस्य शमित्ना्गारनिहहणायैमशयकव्ेन 
नियतत्वत्तुपोषेव काविद्धिः । वेदाम्ागि चतुधा ` विमज्यकं मागं पडुकपरेषु 
प्रयुनक्ति तेनैव सुचः पमां तमेव प्रहरति च । अपरो भागोऽत्र प्रयोश्यः । तेनैव 
यानिनपाध्प्रशिवरहरणयोः पेमामः । तमेव प्रहरति च । जवशिष्टौ दवौ मत माधवे 
दिने पवने तृतीयप्वने च प्राशित्रहरणषमर्गर्यं यपाययं प्रयोज्ये तौ त्तर तत्र 
प्रहरति च । इध्परत्रशचनानामम्यावाने प््कपत्रषु प्रयुक्तानामपि प्रातःतवनप्तब- 
न्धिनि तृतीयक्तवनप्वन्धविनि वा पवनीयपुरोडाशतचरान्त्तपिष्टेपफटीकरणहोमे 

विभज्य त्रिपु प्तवनेषु वा| 

विरेषपात्रण्याह- 

दे भर्ननायं कपे अष्टौ एरोदाश्ा्ान्पागिक्षर्थार स्थाढीम् । 
ममैनमवार्धः भयोननं ययोस्ते द्वे कपटे बृहती भवतः । एकं धाना्ैमेकं छाना 

भम् । वृहत्तं यग्यतय। । कवाशब्दः सर्रवयते रूढः । तेन शरावं कपार्येने 
ये प्र्ञते त उपे्ष्याः । सर्जने कपि इति द्विकषोमैव दविल्विद्धौ द्रिह्ं 
प्रनातीयलं द्वयोर्ञापयति । तेन हुद्पपरिमाणत्वै सिद्धं मवति । आमिक्षा स्पाटी- 
मिति आकतिविशिष्टपदार्थः स्याटीशब्दवाच्यः पत एवान मति नतु कृम्भीशरावादी- 

लयेतादशाैवोषनरथम् । 
निर्वपणकाल इद्राय हरिवते धाना निर्वपतीन्द्राय पूषण्वते करम्भ 
सरस्वत्यै भारलै परिवापलाजानिन्द्राय पुरोगाश्षगशकणलमर् । 

निर्॑पणकार इत्येतदातिथ्याद्यारपेवम् । इ्धाय हरिवते धाना॒नि्ैपती्यादि- 
नाऽषटाकपटमिलन्तेन कस्ये देवतायै किं द्न्यमिलाकाद्ञा निवार्यते ननु इन्द्राय 

पुरोडाशमितेतावदेव वक्तव्यम्, अ्टाकपालत्वै तु अष्टौ पुरोडाशाथीनीलनेनैव 

१ स. श्वाधः) 
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तिदधम्, एवं॑चा्टाकपाछनिति वचनं व्यर्थमिति चेत्न । सवन्दत्वामावपक्ञ देन््ः 
पुरोडाशोऽष्टाकप।क एव भवति न सेकादशकपालो मवतीतिज्ञपनाैतवेन वैवध्यी. 
मावात् । तस्पात् रेन्दपुरोडाशस्य पकतरकादशकपालत्वभातिदध्या  घानादिशन्दरानां 
भाविनीं पज्ञमादाय प्रवतिः । नानावीविषये नानानीनेषु समवेतेषयकमुदूललं 
सु शूप छृष्णाजिनं नेतिपरिमप्रातः । उटूलटादीनां चतुणौ चकारपगृहीतदपद. 
पटयोश्च न प्रतिजनं मेदः । प्रदेशमेदेन निविद्धा । विवेकपरापवने तु प्तामथ्यी- 
सपा्रान्परे्कैकस्य बीनश्य मवतः ] हपधयिवापः पर्यायेण कृष्णाजिने प्रछन्दनं 
पेवापशच प्देशमेदेनत्यादि दष्टञ्यम् । बरह्मपनमानौ यथास्थितामेव । निर्वापव्िषय एव 
मशचप्रयोगो दक्षाय वानक्षलाऽपतीलयादि | भरेण शाछमुसोयं पात्रीदयं निषाय 
दक्तिणतः ६१युपकृप्येत्यादि । सवै शकटमन्रा मावर्तनीयाः । शकटमेदपत्त एतत्त. 
न्यदा । शकटमेदपक्ष एव पामरः । शकटमेद्पे रज्या भप्यमेदः । मस्िन्पे 
नाऽऽवृत्तिः । एकस्यमिकः पर्वा दृक्तिणतों यवानामुततरतो वोहीणामित्येवं निधानम् । 

प्रष्न्द्नेऽप्यवम् । उ्जं॑षत्लेत्यस्याऽऽवृत्तप्तन्ेण स्सशेत्यापतमवात् । विभवन्ति 
तश्ङ्कन्यपिभवन्त्यावैन्त इति प्रिमपूत्रात् । पयो मयि वेहीति सकृदेव । 

सपहत९्रतत इत्यपि सङृरेव । दशहेतारं स्यारूयाय शकरेरो पितरि निधाय 
यच्छन्तापिति मृष्ट पूरवित्व तूष्णीमेव सुच्ोप्य देव्य स।० भ्पामिन््राय हरिवते 
जुष्ट निकषपाभीति यवानिति । यच्छनां ° देवष्यता म्यामिन्दरय पूण जु ° इति 
यषामुनर्ििति । यच्छर्तां° देवस्य सा ° भ्या तरमै मारे जु इति नोह- 
श्शुगत्तरमागे निवपति यच्छ ति बही ० देवस्य त्वा° म्यामिन्दाय जुष्टं नि ° इति बहीन्। 
पवाणय्दाणि मवनीद्यकेषामितिपूषपरोपनदत्वपत दृ्रायेतयेव पक्र | 

मोक्षितेषु विभागमप्रेण व्रीहीन्विभ- 
स्पाघीनवहन्त्यधादजारयाननिर पाति । 

इदं देवानामिति जाकीते । तन्नेण स्वरौस्यापतमवात् | इदु नः परह स्फात्यै 
सेति चाप्याकते । मंमवदेव । इदमहमित्यादि स्कमानुमत्रणन्तानि कर्माणि 
सङ्ृताङृरेव । उगनतरिक्तभनिहीत्यपि परेव । अतोहं केनित्तुन्ति तदुषेनरिसं 
पहीत्यसिममन्ने सवनीयपरावृहलण्डनेन खण्डितं दरशम्यमू | मदित्या वाुषस्ये पाद 
यामत्यूहितेन मनेण युगपदेवाऽऽप्रादनम् । इन्द हसिन्ह्य ̂  रज्ञ, इन्र पृषण्व- 
मेढन्यर९ रक्षस्व, तरल्वति मारति ह्य रक्षठ, इन्द्र इभ्य ९ रक्षघ्वेति यथदेवतं प्रि 

१ क्ष. ग, स्प्यमवकृ' । 
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ददाति। ह्रलपक इन्द हन्य९ रललेलेव। सशृकायामित्यादि। प्रोणे देवस्य तार 
म्या प्रस्वतथे मार्यै वो जुष्टं परल्ामीन्दाय हरिवत इन्द्राय एूषण्वत इन्द्राय । 
सवन्त्वपले देवस्य त्वा म्पो वो वृष्टं प्रोक्ामोनद्रायेति । इति हविः प्रय पत्रेषु 
भक्तेषु विमागमन्नो यथामागे व्याक्तेप।मिति | अनेन मन्नेण तीहीन्विमन्येदस९ 
सरष्वये मारते चेदमिन््राय॒नेति दोभेषाक्रम तां तां देवताुपढश्योपदयकित 
द्वितीयं पुरोडाशा मागं यबावधतोततरमवहन्ति | भष नायौन्मीहीम्ुराकषगाभिद 
धाति। कृष्णानिनादानाचुद्लक्धिवर्तनानं तश्रम् । पुपतलादानं तचनेण | प्रथमे चीने 
हविष्कृता ह्यत्यत्तमे वाचं विनत इति पूत्रास्रपमे बोन एव हविष्ठृदाहवानमन्तिमे 
मीने तिष्फडोकरणपतममे पतति वाचं तरिखनते । प्रपमवोनाहानेनैव दविष्डृदाहनि 
तिद्ध न पुनराहाने प्रयोजनामावात् । प्रपमवीने त्रिष्फठीकरणरष एव विप्गेऽ- 
न्येपामवहननं नियमरहितेन क्री छृतमर्वषं स्यादिति पूरत्र शायः । जषहननं च दृ्ट- 
तण्डुठीमावतेपादनार्थ यावतरिष्फटीकरणं ताव्ण्डुीमाषोऽतः सेयुक्तानि तेकापवरगी. 
णीति काण्डानुप्तमयोऽतर द्रष्टव्यः । तुषाणां निवपन तत्रेगैव । तथा च महद्रानः-- 

्वपामन्ततस्तुपानुपवपतीति । पक्षाडननिनवनमप्येेतै व्यार्यातम् । विवेचनं तत्त- 
स्पा तरिष्फडीकतवा इति प्रैषः परतिवीनम् । अत्र दित एष हेतुः प्रगेव । 
र्ञाछने एकीकृत्य निनयति पदैव । प्र्ाहननिनयनानतं यवानां कृता त्रीहीणां 
कार्यम् । परोत्ितिषिंतिवचनं चर्पुरोडाशायैविभागदषटं प्रागभिवपनाद्विमागे व्याव. 
वितुम् । युक्तश्चवहननस्रभिमागः। प्तुषाणमेव ब्रीहणां छाजनिष्पादने स्ाम्यी- 
स्ागमिवपनादधिमाग एव मशरो नाति शङ्का स्यात्तं व्यावतवितुं विमागभृन्रेगेति । 
जीहैन्ुरोद।शनिरषानवहन्ति। भधौनवशिषाहल नाथौनतुरकषितानिद पाति स्थापयति । 
जोहिग्रहणार््रहणाम्यामिदं ज्ञायते घानाकरम्भौ यवपयाविति । भटे यतण्ेषु 
धानाराबदस्य लोकप्रिद्धलात् । पुरोडाशस्य यवमयत्ं वैकरिपिकं बोदकपरा्मनेन 
उ्यावलयते। कर्म्सपंतु सूत्रकार एव वरयति । परिवापराब्दो ढानपरपर्योय एव । 
कृष्णानिनादानादि भन्यवक्गरन्तीलनतं कृत्वा पिष्ट प्रज्ञातं निदधाति । 

भथमेन कपारम्रेण धानार्थं राजार्थं च कपाले उपदधाति । 

कपाढमनश्नाणामनेकलवादनकरे विकल्पेन प्रातासत् प्रथमेनेयेपधानम् । एतत्कपाछ- 
द्यं प्रथमं प्रथमकपाढपमैेवो पेयं एृतप्रयोजना इतरे निने । नतु प्रयम्य 
मच्रस्य प्रथमकपाटोपृधति प्रतिरुपरियतत्वादेव सिध्यति किम परथमग्रहणमिति 
चेत्पतयम् । प्रथमेन कपाढमन्रेण स्थाठीमुपधायेति स्याट्युपधानवत्कपाटोपथनि परि. 
माकाया अमवेन प्रथमेन कपाङ्मशनेणतिवचनं यत्न यत्च तत्रैव प्रथमेन कपाठमशरेण 
परयगकपाटोपषाने नानयततिततापनार् द्प्रहणात् । तेनाशनेषे पदुपरेडाशानिरू(र)- 



७८६ सत्याषाढविरदितं धौतघुजं- ` [ < अष्टमन्ने- 

प्या्मयेऽदहोुेऽ्टकपाठ इति दाहं सगरष्टे निर्वषलमने्ने प्रथमस्य प्रचे- 
तप्त इति याज्यानुवाक्या मवन्ति पष्ूपरोडाशानां मारे प्रमान छिष्टकृदिड- 
मिति विहितायां ्गरे्टयां तन्रह्यानुक्ततवेन प्रथमेन कपाठमन्नेण धान कपाटुप- 
घायेतिवचनामावेन येन केनचित्कपाटोपधानान्यतरमनचरेगेककपाठोपधानमिति भयोनमे 
सिद्धं मबति । कपठग्रणमय कपाटोपघानपन्न इति कपरोपथानातर्पत्र स्मरण 
माव्यकपितिज्ञापनारथम् ] मदृनीरधिश्रिल धृष्टिरषील्यापि मवषिष्टमक्सयप्येखन्ते 
कृत्वा करति | अत्र कर्यज्षम एवराङ्कारः | तस्य चैन्धनः प्रज्वाठनं कृत्वा यथा 

कपल धानानां मर्जनं भविष्यति तदनुशूज्वागयुक्तं कृत्वा भुवमपोति प्रथमेन कण 
लमन्नेणोप्षाय निदर्यमिति तसिन्क्गारमधिनिविल्यंपुनरङ्रनपैपैनादिन। घानाधैक१।, 
छवहानार्पं कपालमुपधाय निरधमिलज्गारमधिनिषैलयौ पुनरकतारनिषैरतनादिननदा्पृरो+ 
दाशकपाटोपवानद्टौ कपानि येनद्रस्य पुरोडाशस्येपवाय करमेणाह्ारापहुनै 
करोति । केनिदधर्जनकपाङ्योनिईरधमिति न मवति वदन्ति त्न । तापरूपदष्टभरयो- 
जनध्याव्रयपाका ङित्वात् । मृगूणामित्यङ्गाराष्यूहनं पूरोडाशार्यषवेेत्यपि केविद्व. 

दन्ति तदनेन गिरस्ते द्र्ट्यम् । भानाठाना्योः कपाठयोस्तप्यस्ते्यहः । यदपि 
स्यप्मतययनान्पवधानं बोध्यते तथाऽप्ज्गराष्युनस्य कषालोपधानाङ्गतायेन नाव्य 
वघानमितिं न्यायेन नाव्यवहितत्वचाघः | भयवाऽऽमिक्ञाकरणोत्तरमङ्गाराध्युहनं, 
धानार्थं छानाथै च कपे उपषयेतिकपाटवषनं पूर्वत्र द्वे मेना कपटे इत्यनेन 
म्ेनपर्थन्तेव कपाढतवं नोच्तरतर तथा च म्मैनपयंन्तमेव कपाठ्धमेप्राति्नोत्तरेति 
शङ्कामपाकरतुम् | 

अष्टौ एरोडाशस्योपधायाऽऽमिक्षायाः 
„ |, , करेन मेवराबरणीमाक्ां करोति। 

आमिक्षाया ये्देव्याः कस्पेन प्रकरेण मेन्ावर्ण। मित्रावणदेक्यामामिततां 
करोपीलर्पः । अभिज्ञा करोतीलत्राऽऽगित्तावचनै मित्रावरुण पयस्ययेति श्चुत 
पयस्या म्ावरुगस्ेति वक््यमाणपूत्रे च पयस्यारा्थ आगिकव न तु पयस्यास्यं 
दव्यान्तर चिदस्ति परदशशयितृम् । आैवाऽऽपिकषाकरणं नतु पुरोडाशाभिश्रषणे- 
ततः परानादाजानां म्नासूम विधानात् । अन्यया वैप्रीलोक्तिरप्षगता प्यात् ॥ 
तेनाऽऽभिक्षाकरणं श्रतदोहानन्तरेमेव, अनन्तरं पैवपनादीति तिद्धं भवति । तत्रायं 
भरयोगक्रमः--निरूढमित्यदिना पचयध्वमित्यनतेन विधिना प्रातं दोहयित्वा 
रसान् मच्रेण यतवतण्डहान््मोप्य हयेविंवाराम्यमुसपुनामीतयुपूय तथेव 
दानायान्वीहीन्ोप्योसपूय मनच्रेभेव पिष्नि तमोप्यत्पुनाति । ततः प्तमाप इलयादि 
पिण्डकरणान्ं पुरोडाशस्य त्वा घानार्थटानापौस्यां कपाटाम्पां करमेणाद्णारपेहनं 
कृतवा कपाड्वोगादज्ञारानपे तीति । 

8 
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अथिश्रयणमवेण घाना लाजा भर्जयति । 
अभिश्रयणमन्नो धरमोऽति विशचायुरिति, तेन मच्रेण धाना ठानाश्च मर्नयति । 

पुरोडाशस्य कपटेषु स्थापनेऽयं मच्नो यथा तथा यव्तण्डानां वरीदीणां च कपयो 

भेष एतस्य मन्नस्य प्रतिः स्यात्सा मा पू तु मर्मन एवैतस्य विनियोगो यथा 
स्यादिेतदधैमिदं सूत्रम् । तेन यावदमैने ताबत्पधन्तं मबराृ्िः | म॒न्रानते मनै" 
नानुक्लऽयापार आरव्यन्य इति वेति पिध्यति । वर्मोऽपरीलस्यकवचनान्तशठदवतो 
मन्रह्य ्ृतेऽप्रमर्लादूहः कार्यः | त्न धमः स्प विशवायुष इति यत्तण्डुेष, 
दजार्थवहिष्वपि धर्मः स्य विशवायुष इति । प्रकृतिवद्ध। वर्भोऽति विश्वायुरिति परि 
वाप इति तेषमिङवदेव चोदनात् । षशन्देन दविरेष पप्तुयते न तु तदवयवभूतत- 
णडुडा इत्यसिन्पे धानास्वपि नोह इति द्रव्यम् । धानानां ानानां चं प्रपमडेपा- 
नुमाने न स्तः । अपंमवात् | पयैधिकरणं संस्कारत्वातमवाच प्वषाम् । जामि 
साया्तु न तस्या अपप्मक्तात् | जभिज्वलनं तु पुरोडाशस्यैव नेतरत्रपिमवात् । 
अभित इत्यस्त्येव । परितस्तपनस्य पाकानुकूरतेनाऽऽवइयकत्वात् । पै बरहमणेति 
नासि अपतंमवात् । अविदहन्तः श्रपयतेति ततय । अघ्यर्थस्य परकृतेऽपेतितत्वात् । 
य( प )करोऽपपाठ एव्र । णिजन्तता वा कठ्पनीया । काजशब्दस्य बहुवचनान्ततवं 

युिङगं च दरक्षतटानानां बहुत चेति दिङगातुशापनपूतरेण । 

अलुपददममानाः परिस्ते । 
उपदशठ्रोऽतरा्य्ैकः । यवदुदराप्रनं स्वे स्वे कपाठ एष॒परिररोऽव्यिता 

भवेयुः । अनुपरद्यमाना इति वचन।चथाऽतिदाहो न भवति तया क्रमेण भर्जनम् । 

कचिदाहस्य दुष्परिह यैतवात्ावर्जनीयत्वम् । महा पितृन्ते तु बहुरूपा घाना मव 
स्तीति श्रतेः काषानिदतिद्होऽपि न दोषाय । अन्यया बहुरूपत्वमतुपपननं स्वात् | 
आप्यनिनयनं गारदपलष्य प्रदेव महविया आस्वृतत्वात्, जवनेन गाैपत्यमाप्यभ्या 
निनीयेति बौधायनेकतेच । 

यत्मागलंकरणातत्छृता विभागमन्रेण धाना 
विभज्य पिष्टानामाहृताऽ्थाः सचल्कृता 
सेयबरनमन्रेण सेयौति स करम्भो भवति । 

वाजिनां प्राशित्रहरणं चाऽऽपादिौरवदयिः दयृज्य तानि प्रद धानादीनि 
उद्वप्तयति | धानाम्पो लाजाम्यच्राधयूहुनामावदिवाज्गारापोहनामावः । अधिश्रयण 

मच ऊहः कतशरेदमिमन्नगादिमच्नाणामप्युहः । इदमद तेनाया इति पूरोडाशस्यैव। 

५, वि परोपय । रख ग, व । प्र । 



७८८ सव्याषाढदिरिवितं शरौतपू- [ < अष्मपर-- 

सूर्ञ्योतिपो विमात महत ईनदरिपयतयहेन ्रहृतिवदा घाना ` अभिमद तपेव 
हानानूहेन प्रहतिवद्वाऽमिमदय परकृतिवेदेव पुरोड।शममिमन्तप स्योन ष॒ इति उहेन 
भ्हृतियदवा धान्त उपस्तीयं तैव छाजा्पा् उपस्तीर्य स्योनं त इति पाज्पामुष- 
स्तीयौऽऽपिततवभिनोद्धरणपाततयोततष्ी मपतूणाति । धनानाम नामिवारणम् । 
आप्यायतां पृतयोनिरप्नि ° लमङ्र्वं लचमङ््वंसुरूपान्यो वघुविदरः पशनां तेनप्ा 
सर्व्यै मारले जुषटानमिषारयापीति इाजानमिष।एवति । अनूह वा । पन्लपे 
तुष्णीमभिवारणम् । तूष्णी पुरोडशममिषायै यस्त जलेलयामिक्ताममिषायै वाजिनम 
मिषारयति । भाद्र पवनस्य गोषाः शृता उत्ल्ान्ति जनिर्पो मतीनामितयूहेन कपा 
लद्धान। उद्वायति । ्प्ुषद्याछोगो वा | अक्िन्पसे प्रयन्नव इृतयूह उह. 
पे । भतूहो षा । तसतिन्सीदतामृतेप्रतितिषठत याना मेधाः सुमनस्यमान इति उप. 
सती स्वपत्रे निदधाति । भूहो वा । तूष्ण वा निधानम् । जनितार् इति छेद. 
सनम उहपते पनोद्ध(तनमन्तो विेपः । तलिन्तीदतृते प्रतितिष्ठ ्ीहीगा 
मेषः पुमनस्यमाना इत्यप सतर निदधाति। भनूहो च| पकृतिषतपुरोडाशमद्ा 
पयति। तो द हेत्याितत पदाय तयेव वाजिनमद(तयति। तत दरा भूतिरिति भजनं 
सेर्पानपददपिनं च क्रमेण कपाठयो्दैयोः कृतवा पुरोडाशकपाछानां करेति । एत 
दनतः पदाथा अदङरणप्रामूतापतन्ला यपामागं व्यर्वोवामिति भानाः पशो 
द्वेधा पिभभ्येदमि्धाय हरिवते सेदुमि्रय पूपण्यते नेति देवतोपषकषणं करेति । 
पलप उमधेनरव वेलेव । तू्णलवयदसप विमागम्ेगति वचनम् | 
यथ पानाः त्वा भाग्येन निषध मनि तपाञ्ामिवरणं धानानां तूष्नीमिद्रभर- 
विकारत्वात् । ततेऽधौनां कर्मं करोति । अपता करम्नोसत््नन्त१ व धानानाम्. 
भिधारणे तदनन्तरं करम्स्येति। पिष्टानामावृता पिष्टानां याञऽवृ्करणपरकरः कृष्णा. 
जिनादानादिेत्णादिषतिन परकरिगापषानाः तक्तन्तकहपाः करेति । दितीयपते 
हृष्णानिनशषमधादपदुपदडालैवाषस्यता सयुः । यथान पष्टनि प्व दृयुच्पने । 
पकृशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः पिष्टशमदवत् । तैयवनमश्नो जनयत्यै ता पयति । 
जनेन म्रेणाऽऽच्येन ततः यौति मिश्रयति यथाऽयो भवति तया । तेयवने 
प्ति प्त पदार्थः कए्ममतको मतीत्य । पैयवनमननेगेतिवचनं प्रकृती पिण्डाय 
नयनस्य द्टैतवादिह तरभावानान्निवृततिरियाशङ्का निराकर्पम् । केचिलु प्ेयवन 
मनेभत्यपरसतणं तेनाऽऽरिति जन्यस्यापि प्रणयनं कार्यम्| तमाडयमाज्येनामस्तमो- 
पयो रतेन प९ रेवजवगतामपुमनपुभता सृज्येत विकारः । तत ए त्मान्यमा- 

१, ग, रिनयोश्द्' । 



प्रण्पटडः] गोपीनाथमहक्ृतज्योत्त्ाव्यास्यासमेतम् 1 ७८९ 

उषात्पस्िनातमतोल्यानीय समाञ्ेनपचयेमि परिष्व्य जनयत चेति तंयैतीति ॥ 
त्जञच्छम् । उपठक्ेणपरतायां प्रमाणामावात् । एतदाज्यी्िकमे ॥ अपूतीज्यमिति 

केचित् । यजुरुत्पूतमिलन्ये । विभःगोततरमभिवाणं स्वटमापलम्ब आह् --उद्वत्तन- 

कलि भाना उद्वास्य विभागमन्नेण विभज्य आज्येन संयोलयषीः पिष्टानामावृता 

स्करोति । अत्र तेयवनमभिवारणमेत परं दु किचित्सविशेषं शादानतरोपवन्धा 
सद्रटव्यम् । स च प््यापिलिग्तारूपः । मन्थं पतयते करम्म इृलाच्षत इत्वप्वाप 

स्तम्बः । परिशेषाहानानां परिवापपजञ।ऽयत एप तद्धा भवतीति पज्ञकएणामावः । 

जापलतम्बतु स्ष्टमेबाऽऽह --ठानन्परिि(प इति । परित भरमैन्मे वाप इव 

चापो मवति यापा ताः पररि हृचन्वरथजञयाऽपि ढानवाचकत्वम् 1 लनेभ्यस्तु* 

साणां निश्तरणे नलानमिव योग्यता नोद्य । अन्यथा लानानां खष्डितत्वपतते" 
रितेश लोकत एव तिद्धलावनुक्तिः । सषमेतटु्तमापलमनेन-- नतैलीने- 

म्यतुषान्ंहरति नलेशटतलधमान्मुच्धमा्च करोतीति । संहरणमपे द्वरणम् । 
तुषकिमोका पवनीयकम क्मतिूटूललवमोनुमल्यपीच करोति । तेगा तेमीनपरो" 
सगे जपि कि कृते भवतः । ततौ छनेपदरातितेषु ङृष्णाजिनादानादिमतदुपप्मत- 
नानत छृत्वाऽपिषवणानि स्थ मानुषाणि प्रमि वोऽदिलयास्ववेन्ु इति स्ववामह्तनः 

खानि निषाय तेषु अ्रहृतिवरोप्वाद्रषः स्य मानुषात इदं पेवेम्यो हव्य पुशमि- 

शामीद्वमिति आदान मावषज्ञपितवाऽ रसो दविः प्पलं वध्याप्मिति तुषननिःतार- ` 
पिवोतवरे निनीय वरद्धम्ीति जपित्वा व्दधाः स्वेयमिमन्रयादभपनपरापवन- 

म्नौ जपित्वा परध्माता अमित्रा इति तुपनमिमच्रयते | तथा च मद्रनः-तत्राऽऽव्“ 

पनम्नोऽवहननमन्र उद्वपनमच्ो निनवनमन्न इति िपते पाणयोरुटूलल्मुषर्यीः 

करिेरभिंति । तते) दतेन टुषानुपवपति काडानापुपहिततवात् । केचित्तु पतुपेष्वपि 
छाजशब्दो वकते तेन नालति तुपविरेचनमिति प्रहुत । प्ततुषस्य॒यागयोग्त्वा- 

भवात्, टोकप्र्षिद्धविरोषात्, आपक्तम्बपरद्रानाम्णं स्दतया तुषविमोचन्ये- 

लाच | ओपातनरेमे वीरेण खलम एव हामपाभनलं तु वाचनिकम् | 

अनकंकृतेष्वपरदुपारशतदुरातरिए्य्यृतिप इयेतस्पा५ श्य" 
मानाया^ श्गोलभिः समिषा हषे म इ्येतचतुैदीतं हुहोति । 

नाडंकृता अनलं्ृत।सेषु अनरुोषु। पुरोडाशतरशिषणमेतत्। तथा चायम्े। मवति 
अन्ेषु पुरोडाशेषु पस्तिति । भनठक्ृोभित्यत्र प्रतिप्रस्यत्रिति देषः । त्रां" 
करणशढरेन सक्षणय।ऽभिधार५ गृद्धते न तु देव्वा पतितेति अभ्यज्ञनमुपाज्ञनं च 
अन्पथाऽमे विधास्यमनिनाढंकरेोवत्र तदति तिद्ेऽनलेकनेषितिवचनप्य भेयी" 
पततेः। तथा चे; सिद्धं मवति ृषोलभ्निरित्याहुतेरनसरमभिव्ारणमिति । अध्रदुषा 

१०१९ 



४९० सत्यापाढविरवितं भौतघत्र- [लअषटपरमर- 

इति शस्यमानायामियेताकोव सिद्धे दी्तोकयदणं पू्पि्येव राप्यमानत्दमेततत 
इयमाहृतिनेत्तरा्ैस्यापीति । एतस्यामिति वचनं त्रिवारं शघ्यमानायामपि प्रपमवृत्त- 
वेमेयमाहुति् दविपीयतृतीयाद्र्योरितिज्ञापनरथम् 1 एतच्छञद्य सर्वनामत्वे प्रपान. 
परामक्षिला्मयमादृेरेवोपत्थितस्वेन स्वतःतिद्धतेन चतुगहीतहोमप्य द्रव्यल्यगह्पष- 
त्वेन च प्रषानत्वासधानायां प्रथमावरतत हेमह्पप्रपानपिबन्धो युक्त इति मावः | 

एतचतुरहीतमिति निशिष्टवचनं पश्गृहीतष्यपि पते पराप्तं ज्ञपयितुम् । हवे म 
इति मन्नान्तः 1 जुहोतिचोदितत्वातस्वाह।कारः ॥ 

अपरं चतहीतं गृहीत्वा ॥ २ ॥ दर्भं षारय- 
माणोऽप इष्य होतमत्रावरुणस्य चमसाध्वर्थवाद्रमै- 
कथनिन आद्रवत नेष्टः परनीषुदानयोननेतरहोतुचपतेन 
व्ततीवरीमिश्च चासां मसयुपास्सेति समरष्यति । 

अपरवचन पूरेण पेवन्पा् तेनमृदुषा इति पू्ीधैष्य शष्यमानत्मतरापरि अततत 
एतेति षिद्ध भति । एतस्यामि्यस्य त्वत्र नपिकषा । पूर द्वयोरपतभवात्, अहण्य 
होमपिक्षया गौणलाच । चतुर्ृहीतवचने पते प्रतप्य पशचमृहीतप्य॒निव्पर्थमू । 
मृषटिग्रहणं दर्भाणां वन्धनं गमयति । इष्यतिरगतिकमी । होतरष इष्यापः प्रति मनपरा 
गच्छे्प इष्ये्यघ्या्ैः । अपव हे होतरनितन्धा अप॒ उदर्य प्र देवमेल्यारिका 
रच ह्य पठति । अपः प्रति जमी सम्यक्राथयेयर्थो वा । ठोकेऽपीपितममीषं 
करम प्त्यक्करियते । भेत्रावरणस्य भेत्रवहण(िकवन्वित्, चयतहोमाोऽधवयु्मपा- 
ध्वयुलतपनोधने चमकताध्व्मो, इति । हे भैत्रावरणप्य चमताध्वर्यो सेन चमन 
ह।ऽऽगच्छ । तथे कधन स्याद्यः सन्ति येषां त॒ एकवनिनः । हे एङ्धनिन 
एकषनाप्यटीवाहिनः सस्वस्याीपरिता अद्रवताऽऽच्छरोत्य्भः । नेष्टः परली 

पृतेननीं स्यां धरुपमाणामुरानयेतय्वः । स्ष्टमाहमुमर्मापलम्बः-गरहुदैदीति 
नेष्टा पतपीपरानययेश्ुरेहीति वा पर्ेननी\ स्या भरपमाणामिति | उततयति 
चमतेषु पतोमरपमृतिनश्ोदक रिग उनेता । दे उनेततृचमतेन वतीवरमिश्च 
सह चात्वाढं प्ति चात्वाामिमुलपरष् चात्वाटपतमीप ए155्सोपविशिलर्थः । 

वैत्रावरणवमसाध्ययुघपसमादापाऽद्रवति ॥ 
अप इष्य होतरिति हेता वारुपानपिशततामावात्सटलाचाुक्तिः ॥ 

भे्ावर्गस्य चम्यते परे चनेन साऽद्रगप्यतुक्तलातकेष्याऽ5- 
द्रवं स्यात्मा सूरि तु चमपेन सदैवाऽऽद्रवणे यथा स्या्रियेतादशाधैनिशेषं 
दर्यितुिर सूम् । भेत्रवरगध्य चमपाष्वयु्तावरगवमताध्वयु्भं मेत्ाबह. 

णत्व । सष मैत्रवह्ठगन प्राध्वः तरवहगवमृततयिषाऽऽरानत् ॥ 

८. ‰ 



शप्रण्पव्डः] गोपीनाथमहृकृतज्योत््ाव्याख्यासमेतम् । ५९१ 

उपवरा्ा अयुन एकथनास्यादीरादायाऽ द्रवन्ति । 
तिन्लोऽवरो न्यूनोऽषौ मागो यतां ताठ्यवराधौ; । अ्शव्टो भागवाची । भयु- 

जो विषाः | एक्धनः्थाीरिति एकमेव पदम् । एकथनात्तकानामपां स्वाहीेषा- 
यथे परिकभिग आदायाऽऽद्वन्ति । बदृकतकतवाद्ुवचनम् । एकैकां स्याही भले- 
कैकपरिकभा न लेन दे स्यथ द्वम्धां हसताम्यामादातम्पौ । वामहस्तेन नलाहर 
ण्य परवदऽपि स्मृतौ निषिद्धतवघयोक्ततततदर्य पुरषमेद भावश्यक एव ॥ भयुन 
इत्यनेन पमस्याग्धाृत्तिः । अयुक्तवाविनियम मपष्तम्बेनोक्तः-पुतसैव हविषी 
नघ्य पदकं जरेकषनन्धदन्पश्च पत नकद वेति । बौोधायनोऽपि परषविोष- 
मेवोक्तवान्--अयुज एकघन रूयवमानिकादशपरमानिति । विप्रतां विषम 
स्यानां पंस्यावशाद्धिनिमेश उक्ये पशच, षोडश्यां पत, अतिरत्रे नव, अततोयीम 
एकादशेति । 

रदे ् ीति नेश पर्नीुदानयति । 
भेन नेषूक्ैकसे पदे पजेननीग्रहा्नयनमेष नेषटवदायै वति प्रदर्शयितुं 

नष्टम्रहणम् । ने। पतनी प्पा्याऽभयति । उच्छन्दाट्याप्याऽऽनयति | पमेव 
केननिदपि निित्तनोतियतामपि उपगेदय मसनेणेस्पापयैवाऽऽनयतीचर्षः 1 पजेननी 
स्पाडी षारयमाणापिलयपर्तम्ः । यतूलतेणा5ऽगौधीयं परीत्य गमने पै यभोत्तरे- 
णान्तवदि संवरो मकतीति, हति प्ेचरणाधैष्यहावरोपवचनारिति केचित्, ततुच्छम् । 
गेर्ननकतमात्िु तदेशगगनविषानस्य बैवय्याप्तेः । भतो यत्न निघान तत्रैव नान्प- 
तेति र्यम् । एतेन वैमैनमर्गिग पल्यानयनमिति प्राचीनोक्तिः परास्ता । पल्य 
कत्वे एवा अपि पर्योधिणोदानपति। मा मा हिश्ीदिति मचा म 
्रैमेणैव स्पष्टतयाऽर्यावगमदकथनम् । मत्र विशेपपाहाऽऽपक्तः 
न्तीति । चालवाढोषरयोरन्तराकं तो तेन पर्व गच्छनीलषैः ॥ 

यत्र होतुः भातरलुदाकमवुषवत उपषटणुयाच्द पोऽध्वयशीयात् \ 
यत्र पसिसदेोऽपां हणाथ सपतः न्प्ातरनुताकमनुतरषतो होतुः प्रातरनुवा- 

कमुपशृणुधातत्तर तसिनप्वेशेऽपोऽधवुहीयारिलर्षः । वहनीनामिलयापसतम्बः । 
अध्वयग्रहणंनेषटुवतति वारयितुम् । भां प्रहणककि प्रातरनुषाकश्रषणे दोषमाह 
स एव--यदिन शुणोति बि ह मधति वाचो ह विच्छियत दृति । वाचो ह् 
विच्छियते मूको मवतीय्षैः 

नतु यदि ताषति देश मापो न स्युलदा फ कर्मयमित्याकाङ्ायामुपायमाह-- 

यदि द्रे स्युसदू(दु गृहीयाथत् होहु? श्रुणोति । 

यदि प्रातरतुदाकश्रवणं यत्र स्ितस्व न जायते पतवति दे श्रोश भाषः 



७९२ सत्याषाहाषिरवितं भौतं [<भषटमप्रभ्े- 

सयु्तदोद् (कुष यत्न पिथितसय प्ातरनुवाकश्रवणं भायेत तावत्परिमिते प्तीपे परदेशे 
ताम्पोऽन्योऽप भनीय तत्र स्थापापिल। मृहीयात् । तथा च श्रवणेवाऽऽवक्यकम् ॥ 

भत्रायणोयनरस्षमे यततेपशृणुवादवधिरः स्यारिति दोषश्रवणादिति मावः । पामा 
स्यपरतिजञेम् । 

कपमित्याकार्क्षायामाह-- 

अप्र तृणं मास्प देषीराप शयेषघतुरदीत जोति 1 
या ब्रहीतम्या मापलाप्ु, दभीनियगार्य तृणवचने, प्रास्य पर्तिप्य । एक्वषना- 

देकमेव तूणं, जात्यभिप्रायं मकषचनम् । एतच्छञद्ः एषां पहुगिलयनेन इषप्तमोकेा 
द्यः । े मैत्मिलिलयर्पो मवति । ता च तूणममिदसीकृलैष शुहोतीति तिद्ध 
मवति । मपरं चतुर्यृरोतं गृहसेति पव गृहीतं चतु्होतमेव तस्येवायादेष कामे 
चलुगोतवचननन्यत्रापि राजपूयेऽभिवापितवयचधेर पं अ्रा्यृहाति देवीरापो अपां 
नप्रररा स्थ राष्ट दत्त स्विति प्तारवतीप्वप्म॒ दतैतनैव गृहासर्भेऽतः स्येति 
परवमितलिलयतेन विहितेऽु होमे चतुर्यकतदामर्थम् । मागः स्प स्वाहेति मन्रान्तः 

देष बा क्रोति। 
नतुरीदीतं स्वै जुहोति रेष षा करोति चुप मागं हला मागत्रपमवरोषयती- 

ल्पः । अन्पहणानुभूलवाय स्वसहेव होतम्यत्वात् । सह्य होमेऽपि भञ्ननमातरार्थे 

हु अवेषणीयमेब । ततव जहोतीति वश्यमाणते सपैचोेन स्पाग्पवशेषः 
कय एवेलरधवोघनात् | अज्ञनपदा्थस्य चिन्दुमात्ाज्यतताध्यत्वं पपतेति नुह शवां 
भिः प्तमनक्तोतयसिन्पूमेपराचमउथरुवातृमिरक्तं चक्षि । अतोऽ कारव दञ्जन- 
पूर्या्तमवस्यमवशेषणीयमेवेति । 

यदिवा पुरा वृणे भवति तस्तव जुहोति । 

तृणप्राप्तनसपुा पर्वमेव सतस्तृणपस्थितं मति तदा तत्तस्तम्मयित्वा तस्िनेव 
ते्होति न हु तृणपरा्तनमाहूलं कतैव्पमित्यर्थः । 

कापिरसीति दर्भेराहुतिपपडठवयति । 
दुमरिति वचनाद्विखंघनं मुः । जदुगिमहुतिप्न्वि अग्यमपद्ठाषयति अपोहति 

हणम्रेशाद्दूरी करोतीति यावत् । ख्धमिति मच्रन्तः । 

समुद्रस्य बोऽ्षिया उन्नय इल्यघृत- 
छिद्नानां मन्ावरुणचमसेनोम्यति । 

आहुेरपष्ठावनमहशथं न मधति कंतु जृतितामरहणानुूकतास्पद्टमये(ननमिति 
भ्रदशोयितुमवृत्ानामिति । तेनाऽ्ोपषठतननायृतविहानां ्रहणमततंममि वेदा 



त 

शप्र्पटहः] गोपीनाथभदक्रतज्योत््ाव्याख्यासमेतम् । ७९३ 

पुनमैचरेणाऽऽहुतेरपष्ठावनमिति सिद्धं मवति । भेत्रावरुणचमपनोन्नयति उद्वरीवय्ैः । 
अत एवावयवपष्ठया उपादानम् । तेन पेत्ावरुणनमतेन यावतीनामपामुत्यनं मवति 

तावतोरनेया इति क्षिष्यति | नच भतरावरुणचमतेनाग्यसतिनपत्रे सर्वासामृतरि" 
पतानामपामुदधरणं ष्ठो तु द्वितीयाय भविष्यतीति वाच्यम् । एकषनापनेननीगहणार्थिऽम 
उपभोगस्य सत्वात् । परव्रहणापेमवेन षष्ठया दवितीयारथकत्वकल्मनाया भलन्तनिर- 
द्त्वाल्महृतानुप्योग च । एतावनिव म्रः । 

एतेनैव परपरेणेकषनापु ! 

गृहातीत्येव शेषः । पमदरस्येत्येतेभैव मश्रेणेकधनापु एकनाथ स्थारीषु 
गृहातील्ः । समो निदशाद्न्येन प्रेण ग्रहणं गम्यते । एवकारः सोमस्य सा 
मूनवतो रतं गृहामीत्याप्लम्बोक्तघ्यन्दाय वो जुष्टानगृहामीतिनोषायनोक्तस्व पूरा" 
न्तरोक्तानां मश्राणां च निराप्ताय । तेन तदुक्तो विधिस्तु भस्माकमप्यमिमत एवेति 
ददित भवति । तेन स्पारीभिरपि अहणं पके पिद्धं मवति । 

बसुभ्पो रद्रभ्य आदिलेभ्य इति पत्नी पतेजनीहाति । 
सध्वषुनयवृत्य्थं पलीप्रहणम् । पादौ निन्ये प्रकतास्यते याभिस्ताः परेजन्यप्ता 

वघुम्य इति मननेण पेननीप्याल्या गृहतील्ैः । पञेननं च पत्नी॑कार्ः । तेन 
स्ोमिरपि पत्नीभिः खस्वर्ास्या म्रहणे कर्तव्यम् । परतयदतिष्ठनतीत्यापश्तम्बः 
यल्ताय वः पञेजनीगहाभसेव मनन्त; । तथेव पेठतर्मौषायनमादवानौ । 

ये स्पारीराहन्ति त आनयन्ति । 
योयोयां यां स्पाीमाहरति प्तप तां तामानयति न भैपरीत्येन नान्यो यः 

कशेति भेत्ावरणचमततस्याऽऽनयने तदीयचमपाधवु्यात्कर्तकमिलरपेत एव 
सिद्धम् । ये स्याीराहरनति त आनयन्तीति स्थाीिय एव निषमाज होतृचमपव. 
सतीवयाहरणवदुनेदकर्वकलस्याऽऽनयने नियमः । तेन वतीवरयानयनं परिकिक 
वकं होतृचमपतानयनं तदौयचमकता्कतृकिमिति सिद्धं मति । 

तेनैव मत्रेण नेष्टा परनीधुदानयति । 
तैनेत्यवक्।रणेदय होते पालिकमापस्तम्नाक्त पाठान्तरं स्यावत्यते | अथवा 

तेनेत्यनेन मरमैः प्राम॒रयते | तेन येन मारगेणाऽऽनीता तेनैव सर्मिभत्यर्थो भवति । 

अनेनाऽऽगमनमार्गाचीन एव परत्यागमनमा्गो न तु देच्िकरतमिति पररय । मन्न 
गेत्यत्नाऽऽगमने दृष्ट्यैव मश्रप्य अरहणम् । मशरेणेति वचनं तूष्णीतवन्यावृत्यर्य 
पेननीग्रहणाीनयनविषयकरपवत्प्य(गमनमिषयकरषामवेन नेष्टो पतला 



५४९४ सत्यापाढविरेवितं भौतसं- [जन्मे 

ध्वयेरिव यजुदेनाध्युः करोतीति परिमाप्य। प्रापि; स्वता मा भूरि तु नेव 
भविर्यषा स्यादित्येतर्म् । 

प्॑ण दारेण सदः प्रषिदयप्रेण प्रशाख्वीयं धिष्णियं 
परील्यापरेण नेषुिष्ियं वसुभ्यो दम्य आदि- 
स्येभ्य इति पत्नी पन्नेजनीः सादयति । 

सदःपरथनतै मार्गः प एवानन्तरं तेनैव मर्िगेतयनेन प्रा्॑शाप्न्तो मार्गोऽपि प्रातः 
सोऽनेन निवार्यते । मप्रेगयेनपाऽपरेगेयेनपा चोमयकरिपयोसत्त्दयम्यां सांनिध्यं 
बोध्यते । ननु अत्र प्रशासृपिष्ण्यनिषये तद्धितान्तं वेषणं नेषटभिष््त्रिषये नेट 
मन्धितवं विशोषणम्, एवे च किमनये्विरप्यमिति चेत् उच्यते--प्रासतमिष्ण्यवि" 
पये तपतेव निपीो नहु तस्य सनियम तेषटमष्पविषये तु नेूतानिष्यमपि 
आवदयकमियेव॑रूप भरूप्यमसत्येवति प्रदी वितुमेकत्र तद्धितान्ततवेनपरभ संबन्धि. 
त्वेन विशेषणोपादानात् | पिष्णियविष्ण्यशन्पौ पर्यायौ । तेन धटकलश्षशान्दवछ।ष- 
वनौरवविचारोऽतर नेति द्र्टम्यम् । पर्यायशम्दानां गुरहाववचर्चा नाऽऽदवियत इति 
ग्याकरणपरिमप।ऽपि । वपुम्यो रुेम्य आदितयम्य इति महणलिङ्गकलादृगृहामो- 
ल्त प्रहणे पादनङिङगकत्वायज्ञाय वः पजेननीः पदयामीस्येतावनेव प्तादन इत्येष 
स्वात्त्मा मूक हु वुम्ये। सम्य आदित्येभ्य इत्यादिरेषोमयघ्र अ्रहगे प्तादयाम. 
स्यतर गृह परीत्युदेन परदे गृहामीत्यन्र परादयामीतयूहेगकस्यैव मन्य विनियोगो 
यथा स्यदितयेर्पम् । तपा चैव द्ोर्मश्नयोः पाठः-वहुम्यो रदरेम्य आदित्येम्यो 
व्न्म्पो वे देवेभ्यः पततेननी्यहामि यज्ञाय षः पतनेननीरृहामीति ग्रहणमच्रपाठः । 
वघुभ्यो रुद्ेम्य आदित्येम्पो वभम्यो वे देवेभ्यः पनेननीः प्तादयामि यज्ञाय वः 
पेननीः तादयाभीति प्तदनमनच्रपाठः । पतन यमेतमेत्य प्रागवेशे प्रविशतीति नेष्ट 
सदस्येवोपविराति । 

वस्वो रद्रा आरिलया एता वः पर्नेननीस्ता रकषध्वमिति वा । 
स्म् । 

चात्वारमितरे यन्ति ॥ १॥ 
पलोनषटूेतदोतृचमपाष्वयुवपतीवरेभर्ानयनापरकमिम्यति रेका भधव्यन्- 

यजमाना मैत्रावणनमपताध्नयरेकपनिनश् । 

सं वो दधातु वरुणः समिन्द्रः सं घाता सं ब्द 
स्पत; । तष्टा विष्णुः जया स^ रराणो यन. 
मानाय द्रविणं द्पाहु यथा्रं इते धभिः कपः 

1, 



प्रण] गोपीनाथमहकरतज्योत्म्ाव्याख्यासमेतम् । ७९५ 

न्तामित्युपरि चात्वा होदचमसं भेनाबसुण- 
चमप्तं॑च सश्स्पदयं॑वसतीवरी्यानयाति । 

कल्मन्तामित्यनतेन मननेण चात्वाट्ोपरि होतृनमपं भेत्ावरुणचमं॑च स्य 
कशपित्वा वपततीवरीपं्तका अपो त्थानयति होतृचमत्ेत्रावरुणचमपयोः परस्वरं 
ताम्यामिवाऽऽनयतीत्य्थः । विशन्दालरस्सरमानयनम् । स्पदेत्ययं व्यप्पमानका- 
शिका मुखं व्यादाय खित तिवत् । तेन यावत्प्थन्तं परस्रमानयनं तावत्पयैनतं 
ससश इति पिभ्यति 1 अवमर्ः स्ष्टः पू्ान्तरे-उप्रिचालले पंसदयहोतृचमप 
भेतरावरुणचमपपोव्तीवरीरप्व्पीनयतीति । तेटयेरिति सति पमी । तेन 
पमानकालिकता कम्पते । पिच्प्रयोगादन्यकतकता स्सशने । अरतमवपरिहाराय 
युक्वान्यकपकता । पशब्द्रादृत्तिगहसगहीत्य॒होतृचमत्य प्राग्णडप्मोत्तराज्ग 
वामहस्तगृहीतस्य भैश्रवरुणचमततस्यप्रारण्डष्य दसिणाङ्गं यथा पिष्टं भवति 

५ त्था सपशः कव्य इति बोध्यते । सामान्यपरिजञयम् । 
कथमिलयाकाहक्ायां विशेषमाह-- ; 

होदचमसे वसतीवरीणां निषिच्य यैनावरुण- 
चमस आनयति मेनावरुणचमसाद्धोचमसे । 

वतीकरौणामिल्वयवपषठो । वपतीकरीणामवयवं होतृचमपपयीपतं॑होतृचमते 
निषिच्य स्तावपित्वा तस्मन्ैत्रावरुणचनत्त आनयति जपै तसमानीत्ावरणचमत्रादर्ध 
होतृचमते । आनयतीत्यपं व्यानयनपदार्थैः । पञ्चमीश्रवगात्वात्ान्तरेण व्यानयनं न 
तु ताम्यिव व्यानयनम् } वः पदघ।चितिलिङ्गायानयने मन्नः । होतृचमतानै्ाव- 

रुणचमत मानयते मेन्ावरुगचमपाद्धोतृचमत्त जानयने च न्नः । निरेचने न म्नः | 
¢ त्स्य व्यानयनल्पलाभाचात् । भत एव घालन्तर भ्युक्तम् । निशब्दा्पूरणं सूचितं 

मवति । स्तावणशव्दात्स्सपं एवं विच्छ विच्छिद्याऽऽनयनमस्कन्दनाय | अनर 
पललम्बो विरोप्माह~पमन्या यन्तीत्यमिज्ञाय॒होतृनमत्रन्ैत्रावर्णचमत्त जनयति 
मैत्रावरुणचमताद्धोतृचमप एतद्वा विपरीतमिति 

होठच्रतंमेावरुणचमसे च भरचरण्या समनक्ति 
सं वोऽनक्त वरुण इति मत्रा सनमति। 

संबो दधाचिस्येत्य स्थनि प्तं ऽनकिलितिमन्रा प्रयोनयति । दधालितिप- 
ष्य स्यानेऽनक्तु इति पदं भ्रयुनक्तोति तात्पयर्षिः । होतृचमपतमे्नावरुण वमतश~ 

9 ब्द्राम्यां तदना जपो ठकषयने । प्ते वोऽनक्तवितिमचरिङ्गात् । तथा चापेवाञ्ञनं न. 

9 क्तम, ठ, निःषिच्य । 



७ सत्यापाठविराचितं भौतं [<म्टक्र्- 

पात्रयोः । द्रव्यदान्पन्रावरृ्तिः । य्या प्रथमतश्हु्ृहीतं गृहीतं सैवात्र प्रचरणी 

नान्येति । तेन या वैतननहोमाथा प्रा$त्र न भवतीति पिदधं मति । मचरादीनिति- 
जहूवचनान्तः पठेऽप्पाठ शव । 

हयोतुरन्तिकमायन्ति । 
अन्तिकं प्मोपम् । उतेत्राचर्थमनिकागमनवचनम् । अध्वर्योसतु प्रभ्नविभेरव 

प्मोपे गमनं ध्यति | भवर क्रमविशेषो मानवपूते --हविषनमम्युदानयम्यम्तो 
भेावरुणचमप्तीया होतृचमतोया वकततीवररनुप त्वनोयकठशानिति । 

अध्वर्योऽेरपारे इति होताऽध्व त्रः पृच्छति । 
अध्व कमपि छन्धतान् ति पर्नैः । भरने तिः । 

उतेमनन्नपुरतेति त्रिः मस्याह । 
उतेमनन्मुरतेवयन्तं प्रतीकम्रहणम् । उतेमनक्पुरिलन्तमेव प्त्युत्तकाक्यम् | 

उतेभाः पश्येति तस्यैव उ्यारूयानम् । जत एव वतितदाहिति विवरणप्रवादः गच्छते | 
बाह उच्येऽप्येवमेव व्यक्तमुक्तम्-यपेतिमनन्नमुरिचष्वयुः परत्याहोतेमाः पद्येतयेवमेव 

दाहेति । तथा च शरुतिद्भयानुरषेनोतेमः षदयत्यस्पोतेमनलनमुरियतद्यारूपानमेव न 
तु तावदन्तमेकेश् वाक्थमिति नितितुम् । यत्रेति शब्ददरषं तत्राऽऽयप्य वक॑यष्य 
द्वितीयं वाकयं व्यारुयानं न तु ववितदहित्य्य उ्धाट्यानपरता । प्रहृत इतिकारद्या 
मातसतिवचनार्थेकमेव वाक्यम् । वविततददित्यस्याप्तु बाहुच्ये । जाचवाक्य ~ 
स्थो्तर वाकथं व्यारूधानरूपमेव । तेनोतेमनकमुरितयेतावत एव वाक्यत्य प्रयोग इति 
नित पषमेतद्कयमाेति मावः । वावशठ्रोऽगघारणे । केवलं छञ्यवानस्मीत्येता- 
चदेव न मवति उतापि तु ता अनतनमुप्रा्त एव । दूरवतितवेऽमि प्रत्तमनत्रेण लामो 
मवति तुपपपरातिौमादतिरिच्यते । हे होत केवटे मद्वचनमात्रेण विशवतिहि फं 
चिमना: पुरोवतिनः प्येत्ुनेमनतनमुरतेमाः; पदमेलस्याधरयवक्तनयस्यायैः । करमेण 
अश्परतिवचने| एकेकप्रोत्तमेकैकं प्रतिवचनं न तु प्रषत्रयानन्तरं प्रतिवघनप्रयमिति 

यपे पृ मलय॑मिति भचरण्या करु- 
करणं जदोति यदि शेषो भवति । 

प्रचरणीग्रहणं परिमा मेत्नहोमन्यतिरिकेषु सर्वषु कमष्ठपीयमेव प्रचरणी 
दाक्षिणहोमे तु वैपननहोमीयेति । जसि च दाक्षिणहोमे यथा वैततमैनानीत्यतिदेश- 
सततैव पे्तमैनहोमीयप्ररणप्रातिः । करुनपा(उयौ)$ततिः क्रियतेऽनेनेति कुकरणम् । 
समाया पेन्पवहारायां पञ्चदशछदि षदः करतुकरण९ हूलेत्याद । शेषे वा करोतीति 
पत्र पतन्तपुक्तं ततव्पे शेषः तमति तरा शिष्टं समेव नुहेति । शशतीरिष 

निक इति मन्रन्तः | टहोतिचोरितलात्छाहाकारः । 

~ रि 



॥ 

पपरपटढः ] भोपीनाथमटकृतज्योत्मराव्याख्यासमेतम् । ७९७ 

यदरिशेषो न मवति तदोपाषमाह-- 

अविय्मानेऽन्पश्तुरहीतं श्रहीत्वा तत्सर्वं जदोति । 
आञ्यरेषाकरणेन कृतस्य शेष्य नाशेन वाऽवियमानं सुनि भन्ये चेत्तदा$न्य. 

खतरहीतमाज्थं गृहीत तदाज्यं पेत जुहोति । चतुर्यहोतवचने तदीयकरेशस्य 
विनियोगेऽपि नहुयृहीतमेव रामं न तु विनियुक्ताबरेषान्रिगेयेतदर्षमू । अग्रे प्रपो- 
लनामवाद्विनियोगाभावाच्च पप्होमे पिद्धेऽभ वचनं जिन्दुभात्रमपि यथा नाव्रशिषटं 

मवति तथा पत्य होम इत्यपककेपज्ापना्म् । तच्छज्ोपादानं यदन्दीतं तनि 
रषरोपमेवात्र दोतम्पमिलेतदर्थम् । तेनान्यत्र नियमः सिद्धो मवति । 

दक्षिणस्य हविर्धानस्य मधुरे मचरणी सादयति । 

पसोमपतेवन्धिदशापवित्दवयम्यावारणचमपादिकममि प्रचएणीवदृत्ेव पंप्तादुनीवपिति- 
ज्ञापनाय हविधानमहणम् | 

यं कामयेत कवः स्यादरिलभेल्तासस्य । 
सो यनमानो यै शं बे नपुनकः स्यादिति कामयेत त्व यजमान्य क्ती 

दक्षिणहविधानस्यात्तात्मचरणी पादयेदित्यैः। अयव तस्य प्षररप्यावलतरित्यधैः } 
पूर्ण द्वारेण इविधीनमपः मपाद्यति । 

प्रपादयतीलन्तमवितो गित्र । तेन प्रिकमिकतरकमिदम् । प्वाप्ामपां तदधे. 
शनुगृण्यतिद्धमेतत् । 

तासु दक्षिणस्य हविरधानस्पोत्तरस्यां वन्यां 
परोक्षः होठचम्तमासपृष्ट९ सादयति ॥ 

ता परपादितासप्ु मध्ये । हविधौनगरहणे यथा तोमाय हविनिवीयते तयैवेद- 
मपि हविरेव समोपे निधीयते, असि च सोमिश्रणद्रारा पोमास्यप्रवानहवरिःपैचन्धा- 
द्षिद्र, फठं तु होतृचमस्यानामषां नार वपततोवरोत्ात्ठि नोल पो दइवातिति 
होतुचमते व्तीवरणां निषिच्य भेतावरुणचमतरे किंचिदानीय पत्ावरणचपताद्धो- 
सृजे होतृचमसं प्रचरण्या पगज्य पुरोक्ञर परादयतोत्यररौलयोतपत्तिः, भेत्रब्ण* 
अमततस्यानामपां न प्मज्नं नातत्वादित्येगाडशाभविरेषे ज्ञापयितुं इविषीनमरहणम् । 

उत्तरस्यां व्वन्यामुत्तरवर्तनीपमोपि । उत्तसतेनी्मोवप्ररेोऽपतत् पश्चाद्पि तद्यावतै- 
सिषं परेकषमिति । उत्तरवतनीपमोपरदितमकषपुरोवरतिने प्रदेशं व्यावर्वयिनुमृ्तरस्यां 
सत्यामिति । होतृतमरप होतृचपपप्या अपः । चमद्रिव सयतवं न तु प्रज्तत्छृध- 
त्वमपेमवराच्छन्दनग्पङ्गा् | आष्षटमयन्तं खयश्मौ पतं वा ॥ 

* हविरधानधदणमिदभिकम् 1 



७९ सत्याषाढविरवितं श्रौतचुचं- [ ८ गष्मरभे-- 

उत्तरस्मन्हविर्धाने यथावकाशमितराः । 6 
उत्तरहविधानपतमपे यथावकाशमितरा होतृचमप्यन्यतिरिक्त; पर्वाः | एकषः 1 

नानां पशचदक्षेवाऽऽप्ताद्रने वप्ततीवरीणां तु पुराक्षम् । तथा चाऽऽपप्तस्बः- उत्त 

रस्य हविधानिस्याषस्तत्पुरोक्ं वप्ततावराः पश्चादक्षमकषना ङ्ति । तत्र पश्वदक्षं 

तन्न एकषनाध्यारीरितरास्तु यथावकराशमिलयपिपतम्नतो विरेषः । 
निग्राभ्याः स्य देवश्रुतः शुक्राः ुक्रशृतः पूताः 
पूत्ेत आद्ये तपतेति होतृ चमे यज 
मानं वाचयति ता निग्राभ्या भवन्ति॥४॥ 

इति हिरण्यक शिसूतेऽष्मप्रभने प्रथम; पलः 1 

तत्रस्थ एव होतृचमते होतृचमपभीपे, प्तामीप्येन प्रेक्षण रक्ष्यते | तयात्र 
मौषायनः-ताः प्माणं यजमानं वाचयतीति । यनमानमहणं पतनीग्यावृत्यरथम् | पै 
अन्यमपि विरषमाह प्त एव-उरावारामेवापनिगृह्य तामु निग्राम्यामु यजमान 

साचयतोति । उपनिग्रहणं कृताकृतं यातां निमित्ते होतृचमते वाचन कृत ता 
मपो निमाम्पा निगराम्यामिवा मवन्तीलैः। अभिधायाः प्रयोजनं श्वात्राः स्थ वृत्रतुर 
इति निप्ाम्याभिरपप्रनतीलादािता पां तपर्यपः । शुकाः शकः धनाः पूतन इति 
सालन्तरोपात्ताररहितेन खश।स्येन विकते । 

इत्पोकोपाहश्ीमदश्रष्ठोमयानिसादस्राधियुक्तवाजपेययानिसपैतोपुलया- 
जिद्विषादस्तामियुक्त पौण्ड रीकयाजिगणेशदीक्षिततनूनगोपीनाथ ~ 

दीक्षितविरचितायां श्रीमद्धगवत्सल्याषाददिरण्पकेशिसू- 
ाम्बुधिगतनिगूढार्थरतनालाभङ्तविदरन्ननसंताप्- ४ 

शराभिकायां उोस्स्नाख्यायां इृत्ताबष्टमम- 
शस्य मथपः पटलः ॥ १॥ 

भवाम द्वितीयः पलः । 

दधिग्रहेण प्रचरति । 
गृह्यत इति रहः । दपिरूपो ग्रहो य्िन्करमणि तदेताडशं दयिग्रहनामकं कम 

तेन प्रचरति तदनुतठीलर्थः। मन॒ प्रचारशब्ेनानु्ठानरूप पायो गृ्ते 
न तु यागः । वपद्रतः्यत्वामावात् । ग्रहश्देनातर द्रग्यपुच्यते । प्ामान्यप्र- क, 
लिङम् । 



रदवि°पटडः ] गोपीनाथमटृकृतज्योत्त्ाव्याख्यासमेतम् । ७९९ 

उपयामगृहीतोऽपि अनाप्य त्वा ऽपोतिष्मते भ्योति- 
प्मन्तंगृहामीति दथिग्रहपातरे दधिग्रहं गृहालयेन्र द्विषतो 
मन इति हरति भ्राणाय त्वाऽपानाय स्वेति जुहोति । 

य्पसिन्दिे कृतं तदष्यतन । दविप्हं गृह(तीलत्र दपि्रहशब्यो द्रनयपरः 
अञनिहोचमधिश्रयतीतिवत् । दपि गृहातीव्येताकतैव सिद्धौ अहववनं वशपतत्रकर~ 
णकपरिमाननस्य प्राये । हरति आहवनीये प्रति होमार्भम् । दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय 

स्वा एमन सेति तं नहीति जुहोमीति त्राणां मन्राणां करमेणान्ताः | जुहोतिचो. 
रितत्वादन्तिमस्य होमाैह्य मन्रप्यन्ते खाहाकारः। आहवनीयप्य पश्चादुपविरयैवः 
हेमो येन केनविद्धिग्रहपा्रकोगेन । भपुरत्ात्न दकषिहोमपपः। इत जरम्याऽऽ- 
अयणाप््ाक्तना्रहानुपांशरेण गृहीयात् | जम्रयणादृष्वतुपन्दिमत्छरेण । तपा च 
श्तिः--यान्म्ाचीनममषगाद्हानगृहीयत्तानुषाश्गु गृहोयायृष्वीशतातुपठिदिमत 

इति। करणवद शब्दममनःधरयोग उपा पशब्दमूपव्दिमदििप्रातिशार्पमूत्ोक्ताम्यामे- 
तास्वा स्वरा यथाययम् । भभ्रयणस्य तत्तम एव स्रः । अयं दविगरहे ननमित्तिकः । 
न चदेवहान्तराये विधानजञेमित्तिकत्वमिति वाच्यम् । यदिशब्दायमवेन निमित्तस्याप्र- 
तीतिः। तथा च नियः | तथा च चतुरपाभ्यये चतुर्थपादे नैमिनिः-दविग्रहो नैमित्तिकः 
शतियोगात् , निव्यश्च व्वे्ठशब्दलात्, परवरप्याच्च नित्यो वा स्यादर्वादस्तयोः 
करमण्यपमन्धादङ्नतवा्चमर।यस्येति । दमिग्रहो नैमित्तिको -भवति ुतियोगदेव- 
सान्तरायनिमित्त्ुतिदयोगादिति भ्रषमपूत्राैः । येष्ठशब्धलादित्यत्र शब्दः स्तुति- 
परः जयेष्ठ इति शब्दः सतुतिभै्य तस्मात् । अपव उपेष्ठश्दत्वाज्जेष्ठशन्दवच्वा- 
दित्यः । अथवा ण्येष्ठशब्दः प्रायम्यवचनः प्रथम गृह्यमाणलात् । तथा चननैमि- 
तिक्तववननित्यत्वं चेति द्वितीयसूत्राधः । प्ा्रूप्याचच प्रनापतिः प्रवी देवता इति 
पैदेवताप्प्यादपि नित्यत्वमिति तृतीयपूत्।वैः । 

आश्यग्रहं एहोयात्तजस्कामस्य सो- 
मग्रहं शरयाद््व्चसकाभस्येति । 

काम्पाविति शेषः| 
तपोर्दभिग्रहेण कपो व्याख्यातः | 

-तयोराज्यपतोमग्रहयोः । दवि्रहस्य यः कर्षः प्रकारः। जै म्बरं चतुःतक्ति दधि- 
अहपात्मिलयस्याज् प्रातिः । उपयामगृहीतेऽतति प्रनापतये त्वा भ्योतिपते ग्योति- 
पन्त गृहमीत्ादिः प्राणाय त्वाऽपानाय तेति जहोतील्यनतश्ैवानयोर्मैवतीलर्थः | 

दभिग्रह गृहठीयात्यञुकामस्येति निले काम्ये । 
दथिग्रहं गृह्णीयादिति वाक्थेन नित्ये विधौ तस्यैव दवि्रहं गृहीयातपशुकाम्येति 

वाक्यान्तरेण फठश्रवणेन काम्ये विधौ च दिग्रह एव भवति नेतराविलर्थः । अप वा 



०० सत्याषाढविरवितं श्रौतयू्र॑- [ < मष्टमपरशने - 

नित्य इत्यत भावप्रधानो निर्देशः । नित्य इत्यनन्तरमपिशब्दोऽध्याहा्ः । तया 
चायपरथो मवति दविग्रह्य नित्यत्वेऽपि दविगरहं गृहोयत्पश्रुकामस्येति फलश्रव- 
णात्काम्यतयेऽपि प्रवकैत दृति । तेन दिग्रहस्योमयर्ूपते कद्ध आज्यग्रहपोमग्रहयोः 
का्पत्वोवेति अपीदवगस्पते | चकरोऽप्ष्टो द्रटम्यः । आञ्यप्रहतरोमग्रहयोः 
कोम्यतवा्परकृतविव निमेशो न व्कतो काम्पत्य दयिग्रुस्धापि पतति कमि अङ्ताकेव 
निवेशः । नित्यस्य दधिग्रहघ्य तु उमपत्रापि निवेश इति द्रष्टम्यम् । माज्यग्रह 

साज्यमपृषमोटिकमेष बा । अपूप पत्रगव प्रहणम् । दषटिकपते दुषेण यावदुधिग्रह 
पात्रपूरणमाज्यग्रहणाप्पू् ग्रहपात्रप्तादनान्ते चोदकस्पशीः। अत्र कमिवातुश्रवगत्सयां 
कामनायां तेनष्काम भाग्यमरहं अीष्ये ब्रहमव्े्तकामः सोमग्रहं ग्रहीष्ये पशुकामो 
दविब्रं प्रहोप्य इति यथाकामं यनमानेन सेकस: क्न्य । समस्ते कताव भूष. 
माणे यजमानः कामयते तया नित्येषु यज्ञाङ्गेषु यानि तु कामयततिः श्रावयतीति 
मूत्रात्। 

सोग्रे परहीष्यन्राजानमपादतते याबन्तेक्गरहायाऽऽप्तं मन्यते । 
अपेतयुपपगाद्रासपूनद्र्ञोऽपदानीमूतादादानं कायं न तु कृत्त्त्य रज्ञ मादा" 

नमिति । भ ब(ऽरेतयुपतर्यो दा्यमाचे यथा देन मुष्टिनाऽऽदानं मवति तपा 
श्रहीतम्यः सोम इति । तेत्र अहीतञ्यष्य र्तः प्रमाणमाह -- यावन्तमेकम्रह।य।ऽऽपते 
मन्यत इत्यनेन । एकग्रहायाऽऽं राजानमपादत्त इत्येतस्यैव ठघबद्वक्तभ्ये गुरु" 
सूकरणमपातेन पथति मति चनेत्दऽन्योऽपि प्रयतो आद्यो न तु प्थमापादन 
एष परयाते मद्य इति निधम हति ज्ञानार्थम् । गृह्यत इति अहो रपः । एकशब्दः 
केवटा्ैकः केवले ग्रहाय रप्तायाऽऽपे पर्थं मन्यत एनावत। तमेन , रपो रब्धो 
सतीति निनीयते । पा्स्यातीव पूरणे भवतु वा म् वेति तावत्परिमितः पोभोऽपादा 
तम्य हतययैः । भौ रक्महायऽ ऽतस्य सोगस्यापाराने तिद एकमरहायाऽऽतत 
मन्यत इति वचनं वह्पमाणे पर्वनपणनुिकाभस्य प्रहनयृहीयदिति काम्यं ग्रहाणां 

पर्णं नान्न मवति फत् कामामवि यथोवर््रहणं घारामरदाणां तद्वदत्रापीति । 
म्पुपनदचेतरं निदधाति । 

इतरमेकग्रहा गृहोतादइवशिं प्लयुषनदय पृनैद्+ स्वष्यने निदषातीलय्ैः । 
भ्त्युनकचेति व नट् वि््यव।प् दानमिति । इस्तपहीततोमः परेव पर्युपनहनं 
ला निरेष।पि। पचेनाहसः सत्त शक्तुषात्तराऽन्ये प्रदाय प्तयुपनह्य निदषाति । 

: ` तपुषे दुष्य वपततीवरीभिरुपज्यावीषं ब इत्यभिमन्त्य । 
तमपत्तमुषर उपर प्रथिष्ठं म्ये प्चमनिपिठ्तणडकिते न्युप्य निक्षिप्य वप्ततीव 

रोमिहपद्न्य मिश्रयित्वा मितरिनमरीवूतरं व इति मच्रेगामिमरतपेपर्ैः | पवनाय सोम् 
भिति मचः} र 



शद्विगट्डः | गोपीनाथमष्कृतञ्योत््ाव्याल्यासमेतम् 1 1; 

तिल्लो येहस्य समिधः परिग्मन्देवा अष्ृष्वसु- 
शिन अमर्ने। तासामेकामद षले दैनं कोकम् 
दे ईपनौ मीन रयतुरिपि प्राणा यथार्थपभिषुणोति। 

अआोषादवनन्पतिरिकतानागुपाततानां चतुर्ण मध्ये येन केनति्पा्पं यथ्रचो- 

सने यावतो र्स्य प्रथने तावद्पनिषपत्तिपयैन्तमिति यावत्, मभिपुगेति रानानं 

रपोरपादानुगुणं शिं कण्डनेन करोतीतय्षः । 
आमा स्कानिति पोऽभिपूपमाणस्य मयमोश्णुः 
स्कन्दति तमभिमश्नपंते म्रल्याहरति वा । 

त कम् | ्रपममरदणादुद्धितीयादिष्कन्देनैतत्ायशचतत ततर तष्णीमेव स्कन्य 
भ्लयाहरणमातरं क्यम् | निवैषीरिति मन्रान्तः 

द्रप्वधस्कन्देति विषुषोऽदुमन्रयते । 

सिधु बिन्दवः । सदोन्रा इति मचरन्तः । विघटत ददपनुमश्मणे नापे ॥ 

सर्वाभिषवाणायेष करप! । 
सरेवामशुपतिगरहतमन्विनामपिपवागां मह्ा(भिषवत्य भैष उपमर्मनादिवधरुडनुम- 

शणाम्तः कसो विधिर्तीलर्षः । 
एतसियन्ेवैषोऽभिषवमभ्रः । 

कवौमिषवाणमिष कल्म इत्येन तिलो यहप्येलस्य मश्रस्यापि प्रा्तविवद्यतिरिक्ते 

ववयपमतिप्रहवनूयमिपयषु महामिप्वे नैतस्य मन्त्रय निवृत्तिः करियते । एष 

तिष्ठो यहस्ये्यमिषवम्च एत्िजञेवामिषवै मवति नन्येष्वमिषेणिलषैः | 

सप परिमापामाह-- 

स सषिरण्येन पाणिना गृदीस्वा सहिरण्येन माङ् 

एूलस्तिष्ठनदकषिणाधैवपिं जहोस्ु्तराधपवाधि बा । 

तममिषुतं सोभ गृहीता पतर गृहीत्व, पहिरण्येन पाणिनेति पोमक्रये व्याख्या 

तम् । सहिरण्येन पाणिना ूहीलतयेतसमाततूत्ाडुतरतानदैव ठमि पुनः प्हिर- 

णयेनेति बचने दिरण्यश्रयणार्थम् । तेन परहिरणयेनेति अहवशेषगमेव मवति । हिर 

ण्यप्ताहितयाद्िरण्यश्रपणमेव विहिते मवति । सहिरण्येनेति तृतीया प्रदिव । तेन 

सहिरण्येन अ्रहेण पह ति्ठनिस्यध मवति । दिगा अत्ययम् । उततर्प्- 

रथि े शान्याम् । 

१अ. म. यत्य । २२. मुनमु लो" ३ क... म. द. "कमि । च. ग. "कमि 
ख" । » उ, उपजामिमीय०। ५ ख. भ्जाम द । ग, “जानीम ई" । 



<०२् सव्याषाढदिरदितं थौतधून-  [ ८ भमप्रने- 

यत्रैवं तत्र सर्वेसोपाहुतीः । 
यप्र यापु सोमाहुतिषु एवं प्ाङ्मुललतिष्ठनित्यौ दिः भकारप्तत्र सर्वस्य ततत्दपा- 

्ष्पस्य पोमस्याऽऽहुनयः परैतोमाहृतयः सर्म होमः कर्यो न तु शेषः 
स्थापनीय इति । यश्चैवं तत्रेति वचनदितादशे प्रकार एवायं सर्वह्य सोमस्य होमि- 
धिरन्यन्न यपावचनमिति । यन्न यसमिन्देरो दतिणार्धूाषरूपर उत्तररपर्वापस्मे 
यैवं होमसततर तिजेव देशे सवाः पोगाहुतयो रोतन्या इति वाऽर्थः । स्तोाहू- 
सीरित्येतदनन्तर पूपूत्राज्युहोतीत्यतुवतनीयम् । ननाभ्रिमेण हुतेतिशब्दैनवान्वयोऽ- 
हिति वाच्यम् । हुतेत्यस्यानन्वयपपततः। नचान्वयायमततरपूत्रेभव धचन्धेऽपि तदोष- 
ादव्यमिति वाच्यम् । विरेषविधानायनुवादकल्वेनोपपत्िंमेन तदोपताववष्व्या. 
भवात् । अनुरदप्रयोननं तु होम एव मर्षः शेषकरणं गौणं त्य मतगारथलात् ॥ 
तपा च हेषकरणं स्वरपप्य परमस्य भूयपतो होम इति । 

इता शेषं षा करोति । 
स्पष्टम् । 

पूर्वेण दरेण सदः भविष्येण होतारं पुरस्तात्मत्यङ्ख ~ 
सनो कृचक्षसं त्वेत्यवेक्ष्य भनद्राभिभूतिरिति भक्षयति । 

अतुकते करे यजुदेन्तयुरिति परिमापयाऽध्वुरेव कति । पदापि मतव 
न्तीति शरभां दपि प्रवेशः । अग्रेण होतारमिति दिधानाद्धोत्रा खषिष्ण्यस्य 
पशवदष्वयोः पोममकषणपयनतमुपवेशनं करव्यम् । अयता पूरेण द्रेण सदः. 
भविहयभेण होतारमित्यत् हौ नशान्ञाविरोधायामेण होतारं पूर्वेण द्वारेण सदः प्रवि- 
इपेत्येवमेवान्वयोऽङग)क्ैम्यः । तथा चायमर्थो मवति उपरेण होतारं पदो गला 
पूर्वेण द्वारेण सदः प्रविदयेति । एवं चरेण होत।रमित्यस्वाऽऽपीन इलतरान्य- 
स्येवामावाज्न होतृशल्ञेण विरोषः । नैतं पुरप्तासदस्य वैयर्थ्यं शङ्कयम् । 
एरस्तादिलयस्य प्रप्त; पुरस्ताद्धागपरत्वेन येयर्थ्यामावात् । इदमेव पुरस्तात 
ज्ञपयति पदो पिष्णियभ्यो होतु पशवाज्न गच्छेदिति । अथीदवतषिष्गि. 
यसपैवववितवं समेषु न तु तत्तदधिष्णियस्य । मत्रे तदति भक्षयन्तीति विरे. 
भपत्त्या तदेमवात् । अतो हेतुरर्यतातसमथतेपस्थितत्वाच तद्धिष्मियस्यैवावभितवं 
युक्तमिति मावः । ननु अग्रेण होतारमितिवचनं व्यथं हविरषान पूर्वेण प्रप्य 
हविर्षानत्यपरेण दरेण परेशं ज्याका यितुमिति नेत्तस्य नापरस्य पोगेऽ्वधुः पू. 
ण द्वारेण हिन भरविदिथापरेण निष्कमिदिलनेन निषेव पिद्धेरिति चेन । होतु 

१क. श्च. "यदिः । 



रदवि"र; ] गोपीनाथमटकृतज्योतम्ाव्यारूयासमेतम् । ८०३ 

प्यव गमना तस्या$ऽवदयकल्ात् । प्रयमः स्येषनिन्तः । युपे वैत 
इत्यन्तो दवितीयः । वह्यमाणस्य मचय परदशीनमातरभत् करियते तेन वपुम्वगस्ये्ययं 
मच्रोऽतरपि मवति । भेकषणपरभृतिना मलमन्रेण प्रतियत इति वह्यमाणव्रचनाहि 
क्गातूप्ामध्यचि । वघुमद्रगस्थ सोमदेवत इति भ्रतःप्वने प्वोमान्मक्तयन्तौति 
प्दाग्दविरोषोऽप्येवे री्या परिषटतो भति । अन्यधेटुम्बर दशचदवयिदिल्नेन 
विरो परिह सरव वेटयितम्येवि पर्वशम्दपंकोचवतपफोच आ।पयेत । 

अप परिमापामाह-- 

स्वयमाद्रन्भकषमवेक्षणपभ्रतिना भक्षमन्नेण भतिपते । 
योयो यत्र कुतरनित्लयमेवाऽऽहरन्मकषम्षणमक्षयेति विहिते कमै तत्ममति 

आदिपर्व सोऽयक्षणप्रमृतिः । एतादृशेन मनद्राभिमूतिरिति भकषचिङ्केन मन्रेण स 
स प्रतिपद्यते मक्षयकीचययः । आहरनभतिपद्यत ५ 
कंत्वावगमादुत्रत्ान्येनाऽऽहिपमाणगिति वरिशेषविधानाचैवात्र स्वयमाहरणकषिः 

स्पयितिवचनं यो यो मल्णकर्ा प प्र सकीयमकतं स्यमेवाऽऽह्रत्े्षणपरमतिना 
क्षमन्रे प्रतिपद्यत इत्यतादशार्थहमार्भम् । तेन प्रतिपरप्यननादौनामषि स्वघ्मम~ 
सषाहरणेऽयमेव विधिरिति तिद्धं मवति । भथ वा स्वयमाहरकनिति मन्तनिजेषणम् 
स्वयमाह इति निरुप छन्दसीति विषै ्रहृलन्यभ्योऽपि हरयन्त. इत्यनेन हञ्ातो- 

वित् । प च कर्पर कृदित्यनेन कतरे । स्वयमाह्ेत्र प्त स्वपमाकहरः स्वयमा" 
हरणकता यत्रेति तदे । ते स्वयमाहरं म्तपवेक्षणपरपृतिना मषमन्रेण प्रतिषयत 
इति । नकारद्छान्दपः । अथ वा पुतिङ्प्महडिक्ननराणां काठहर्चूलरकर्तृयस 
वेति शसेण च्छन्दतः कत्वा्पूर्कलि शतृपरयय इति जेयम् । एतेना ऽहरणमन्ष. 
णमेरेकंकाल्ता वारिता मति । सकर्ुकाहरणेऽ्तणपमृतिपैतरसाधपतिषिरवान्पक - 
कारणे परती्षणादि्ताश एव । पतरः भरविरेय परसतस्मयङ्कपतन इयेतत्कर्म- 
दधयस्य मनरता्यत्वामावादुभयप।घरणत्वमेव । प्रेण होतारमिखस्य तु सिननव 
मे द्मवादध्रैव नान्येषु महेषु । महमननेणेयत्र मक्ष्रहणं मक्तामीलन्तस्य विनि" 
चोगंप्रद्ैयितुम् । अेक्षणपरभृतीति वचनं भरतीक्षणप्रति्रहणामविऽपि मेदीलयादि 

रय यतर क च महोयेदेमवैहमवा्े रति मरदानोकतं त्त्रनप स्याव" 
पितुम् । जनरोषानं मकयेव । नानुपहूतेन पमः पतिभ्य इति श्रुतावपक्तमबमूतरे च 

निवेधात् । तचचोषह्वानमध्व्येि । तस्य होमाभिष्वकतरलेन मुख्यत्वात् । प्रतिम“ 

किवृ्च उष्हानं तु अन्योन्यमेतदंश एव विधानं परतिभ्रस्यतुरषवयोरुक्तदेतारुषहनं 
प्रातं तदधाषनाय यत्र क चेकका टे भन्तयेयुरन्यान्यासिनतुपहवमिच्छराभेति पूत्रम् । 

# भजितियोगविभागारसमाषान्तोऽच््रलयो शेयः पदयनाभवत् । 



६०४ सत्याषाढविरचितं शरीतसू् [ ८ अषमभशर- 

जन्येना$ऽहरे भक्षणे वरिेषमाह-- 
भतेीत्यन्येनाऽऽद्िवमाणं मतीक्षतेऽग्विनोस्ता वाहु. 
भ्या सध्यास्तमिति मरतिग्द् दरचक्षसं सेदयेकष् मन्द्रा 
भिभूतिरिलनृहुल वसुपणस्य सोमदेवत इति ॥ ९ ॥ 
मातःततवने स्षोभा्भक्षपन्ति नरा श्स पीतस्येति 
नाराशष्सान् | 

सादियमाणमिति शानचा समकरािकलव परतीकषणस्य बोधते । भत्र प्रतिशब्देन 

सेमुतीकरणं तदधेभीततत इत्यर्थः । एरीति लिङ्गात् । शरतीजञत इत्येकत वतत्समनत~ 
भ्तीक्षणकतोऽध्वयुि न ब्रह्मादयः घ्घभन्षपतीसणकतौर इति । अय वा प्रतीक्षन्त 

इति बहुवचनान्त एष पाठो युक्तः| एकव वनान्तः पाठ उत्तरत्र वहुवोन विरोषा- 
युक्त एव | न च वैपरीत्यभेव [रि न स्यादिति राङ्कयम् । मसषगविवेः स्वपामि 

तेन वैपरौलयसय वक्तुमशक्यत्वात् । प्रतोतणक्रिपाया अन्पककाहरणापीनलादन्प 

वथानापुमेन स्यप्मतययान्तताय। जभावः । अय १5 ऽपतमेवैकवचनस्य कदपनीयम् | 
अत यदुक्तं तव्यम् । अवनतः परनोतितेखे धचत्रः नुदं पूव 
ग्यारूपातम् । सर्वै च ते तोमार प्सोमा्तान् । मक्षयसौीतिवहुवचनोषात्ता मन्यू 

परतिपरस्यतृत्रहमपनमानाः । प्दसय्रतयस्याप्यतर प्रणम् ॥ होत्रदीनामपि अयोतर 

मन्वश्वपपतमत्गे । तेषां उतो म्षमन्तर इति वहषमाणवचनात् । मन्तर्रहणाद" 
नुद्रबणान्तो विदिः परं नासत्यं विरेपोऽमर वपते | अत्र परमहं यत्रककिह- 

मेककैनदधं नहुक्कनेकपतोममङञणं ततरा निषिरिति कादावि्तशङ्कानिरातार्थम्। 

डरोऽ्ीवयन्तः प्रथ मशः | दवितीपलनु ता्रनितर । तृतीयह्य स्थेषमियन्तः । चतु. 
य्य वर्चत इत्यन्तः । पमष पठतु वकुद्रगघ्य सोमदेको मतिविदः भरातः 
न्य गायत्रछन्दत्त इन्र त्य मधुमत इति उपूतस्मोपू। मक्षयाभोति । नश 
प्रपीत स्ोमदेको मतितिरः प्राततवनलय गायव्रकदतः कितूपीत्य मनत उ 
हूतस्येपहूनो भन्षधाभीपि नारा मञ्नणतन । मन्तघ्य सथमाहरगेऽन्नाऽऽह- 

रणे च भल्षणन्त इवान्मेदः--अनुदरवशर्दित्येन खवमाहरणे मन्ञणमन्त्रपाठः, 

अन्धेना5ऽऽइणेऽनुदरबणप्रहितः पाठ इति । मतेदीत्यनुवराकप्य मक्षप्तमाष्या पर्षा 

सरमराप्ावरण्यौोपपादनीयत्येकं तृतीयाध्याये द्वितीयपादे जेमिनिरप्याह-- 

सिङ्प्तमारपानाम्यां मसष,यैताऽनुवाकप्य, तस्य रूपोपरेशम्थामपकर्पोऽयल्य चो 
तत्वारिषि सूत्रम्याम् । लिङ्गं मतेति भतशन्दः समाख्या[नै] मन्ननुवाक इति 

भ्ाजीन्मास्या । एवायं मतेरोत्यतु कस्य कृत्यापि मजा स्वादिति प्रथः 
सूत्रायैः । त्य मतानुाकध्य सं ततन्नन्नगततत्त्कि प्रोषक्म्ताधरणं टिद्म्, 
उपदेशस्तलन्पव्य विनिपोनकं वाक्प छिङ्गामतऽपि एनाम्ामपक्मौ तिष्य 



| । 

शद्िनपरडः] गोपीनाथमहकृतज्योत्राव्यास्यासमेतम् । ८०५ 

पिनियोगः, भरष्य ग्रहणदिःतरिवानेऽपि बोरित्ादनृषेयलादिति [दवितोषापूतार्षः 
तथा च मेहीत्यादीनां हिन्व म इत्यन्तानां ` पेपुलीकएणर्य्तगादवित्र विनियोगः । 
मन्द्ािभूतिरितयतसयैव मसे विनियोग इति । मन््ामिूतिरिययं गन्प्तुप्यतविय्त 
एवेति केचित् । तन्न । गुणामिषानानन्द्रारिरेकमनच्रः स्यत्तथोरकापंपयोगादिति 
तृतीयाध्यायद्वितीयादमतनैमिनिन्यायविरोधापततः । तप्यत्वियनेन मक्षगुणाभिषाना 

रेकं एव मन्रः स्यात् | तपोतृ्िभतेयेरेकोऽ्ः कायैकारणभावरूपः 
संबन्ब्य पयोगः प्त तस्मादितः । भवति च तृतः का्यतवै मतस्य तृतिनिष्पा- 

तिविशिः दकत्वा्कारणल्म् । तूतेरननुषेपपदरा्तव तृततिनिरि्टमलतधरकाशन एव विनियोग इति । 
शद्रवद्रणस्य सोपदेनत इति माध्पेदिने सवने सभसोमान्मक्षयन्ति 
नराशशसपीतस्येति नाराशष्पानादिलवद्रणस्य सोपदेबत इति 
उतीयसवने स््ोमान्भक्यन्ति नराशभ्पीतस्येति नाराशचभ्सान्। 

रुद्रवय सो मदेवते मतिविरे माध्यरिनप्य प्वन्य ति्टपूढन्दतत इृनद्रपीतस्य 
मप्ुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामीति माध्यंदिने पवने परवतोभमतेणगच्रपठः । 
नराशद्सषीत्य पोमदेवते मतिविदो माध्यदिन्य तव्नस्य तरिषटण्डन्दतः पितृपीतस्य 
मधुमत उपदृतस्योषटूतो भक्षयामीति नारा्चतमक्षणमन्नपाठः | आदियवदग्य 
सोमदेवत मतिविद्टुतीय्य पवनस्य जगतीन्दूत न्द्रस्य मधुभूत उपहूतस्यो- 

,पहूतो म्यामोति तृतीयके पवतोममणमनरपाठः । नराशन" पोषके 
मतिविदस्तृतीयस्य सवनस्य जग॑तीकमदषः पितृपीतस्य मद्ुमत ' उगहूत्योपहूतो 
भक्षयामीति नाराशंतमक्षणमच्रपाठः । स््रडणगयोरनं पूवाद्रषव्यम् | एवमेष 
पेठतमेखन्बोषायनमादरानौ । ‡ 

यलमाग्बसुमद्णात्तत्सर्ैत्रानुपजाति । 

वुमदरण्येति मन्रास्ग्य्ो मन््राभिभूतिरित्यदिरवुबर वर्चप इवयन्तो मन्रलत् 
मचः पपत सद्रद्भण। दिवदणये रां पमन्रत्रयेपि चानुषजति योनयति ` न तु 
वघुमदरणस्यैव रेपमूतोऽये म्र इलर्थः । यदित र्धा  दुगियनेन पोट । एवं 
तदियत्रापि । अपवाऽवमथः--वघुमद्रगास यतक भेदी रदणान्तं॑तत्कषै 
वपुमदणवटुद्रवद्णादिल द्रगनर्।तिम्योऽपि प्रागनुषनति अनुकयतत्यरभः | एकव, 
चनं छान् । अथवा मोहीत्यरम्य वमद गाल्मगयत्कमै तत्र प््ठवनवि , 
पयेऽपि मवति न तु भतःत्वनमात्रविषय इयः । अ्रातुरप्यर्थकः । पनधा.म॑वतो- 
स्ये । पातुनामनेक लभ ङ र चि पैथाकरो शूष । तन््ययेनानाप्याऽत्रामि 
स्वीकौन्पमेनेति तेयं सोमिः । अनेनव न्दपीतप्येलेव । .उहाव सन.ततप्ोमानि 

१४ 



८०६ सत्यापाढविरवितं श्रीतसत- [<अष्टमप्रभे- 

स्नेनानूहितप्यैव मकषरणत्वपरतिपाद्नाच्च । नवनिनदेषु पोमेजिनद्रेण पीतत्वामावा, 
्विरुद्धमेतदिति वापम् । इन्द्रेण पीतः सोमो यस्िन्वन इति बहुनीदिप्माप्तश्र- 
यणेन स्वनि पणत्वस्येवाक्गीकारेण विरोधामावात् । तथ। च तृतीयाध्यये दवितीय 
पदि ओमिनिः सवषं लैकमच्यं लैतिशायनप्य भक्तिपावनत्वात्सवनानिकारो हीति । 
सर्षषां म्षाणिकमन्त्पमेको मन्रो येषां त इयेकमन्रासतेषां माव टकमन्त्यमनेकदेव* 
तानां भक्ञाणामपि दकमश्रचमेकदेवतामचवत्तमेव प्ेषां मन्राणां भकतिपूैकपानतवं 
सोमसयन्धकरकमेव तत््वात्तवन।धिकारो हि य्मातप्वनत्रयमप्यियेनद्पीतस्येल्येव 
पढे यस्मादतो मक्तिपूषैकपातग्यत्विकमन्रयमेव सां मच्राणमितिशायनमुनिमत 
इति सूत्रा । पूत रेतिशायनग्रहणंपूनार्थभू् । एन भंमिन्युक्ते लिङ्गविेपनिर्देशा- 
स्खप्मानविधनिष्कोनद्राणाममश्रलवमिति सूत्रेण पालिकममचरकमलषणं पुनरम्ुवीतेषपु 
पर्वेषामुपठक्षणेद्विशेषत्वादिति पूब्रेणोहनं च निरस्यते । उहनिरतिन पात्नीवते तु 
पवत्, त्वां तूपर्येभतपानात्, त्रिश पर्ाीवात्, वषट्कारश्च कव(पूरवत्, 
छन्दःपरतिषेषातु(षषतु) सगामित्वात्, देने तु लिङ्गमावातस्ादितिचतुाथ्याय्" 
द्वितीयपादगतपूत्षटूकविषयास्तु भ्ीदेव निरता भवन्ति । अतोञेन्दानपी- 
सदरपीतस्येतयेव भक्षयतीति सिद्धं भवति । नरस्य होतुराशंसो याप्तां वेति नरेण 
कृतो नर्तो नरङृत आशो यापं ता इति षा नराक्ष॑पा देवता एता- 
मिदैवताभिः पीतः सोमो नरापीतः । तत्रदधक्ी विधे देवा इति प्रातः 
वनपबन्धिनाराशंपदेकते, इन्दो मरत्वान्महेनद्र इति माध्यंदिनप्तवनपंवन्धविनार्शं~ 
देवते, विच देवाहतुतीयघ्वनपतेनन्विनाराशं्देवत, एता नाराश पत्तका देषा; 
एतामिः पीतः पभो नर।शभपीत एव मवति । एता शरीत्येव नराशशसपीतस्य 
सोमदेवत इति मक्षमन्नोपपत्तिनान्येति । प्रकस्पेनपि यागतिद्धेलत्वीतोऽपि मवति 
पितृपीतस्येलत्र पितृभिः पीतः पितृषोतस्तस्यचेव व्युत्पत्ति तु पितृभिः पीतः सोमो 
यल्िनित्येवमिन्रीतशब्दवद््सत्तिः । बहू चशतौ छन्दरोगशरुतौ च तेषु पितृभि. 
क्षितस्थेति पठित्वा पितृरिङ्गतवोषपादनात् । ते बदर चश्वावुकताः--उमा पै पितरः 
आतःप्रवन उती मध्यदिने का्यासुतीयपतवने तदेततिितुनेवयता्पवनमानः करो. 
तीति । वनपः प्व सोममागिनः करोती । उन्दोगश्तावपि चयो ह दु वै 
पितरोऽवमा ओवौः काम्या इयाद्िनोक्ताः । बाह्ुच्यरीत्योमा उती इयाचधोः पव. 
नयोः पितरः, ठम्दोगरत्याऽवभा ओवौ इति । अत्र विक्रमः । तृतीयप्तवन उभयम 
तेऽपि क्या एव पितरः । तेगदमुकतं मवति पितरश्च नारशंपदेकता इति। नाराश. 
परग बाह्इच्ये द्वितारं पं परतःततवनं दविनाररोतं माध्यंदिने पवने सङ्त्नारांपं 

# जेभिनिशूमे पानादिति नोपरुभ्यते । भभ्र अराद्पति तमिति भाति । 
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तीयपवनमिति । आप्लम्बोऽपि द्विासशंत पू स्वे मवत एकनाराशंव तृतीय 
प्तवनमिति । छाय्यायनद्रा्यायणावपि पविरेषमाहत्ः-- द्वितीयाः पकेषु नाराः 
पूरो तूतीयविति  पूवोः सवनधोदतीयतृतीयो नाराशंसी तृतीयके द्वितीय 
एवेलय्षः (ट) | आवर्यतु तत्तप्रथोगनिर्पण एव वक्ष्यति । प्रातःवने नाराद 
माध्य स्तवने नारारंपदयं तृतीयपतको प्रकृनारशैषं न पोमं॑म्तयिता$ऽना- 
मेयुः । अनुच्छिटतवात् । सथाऽनाचमनमुक्तवाऽऽहाऽऽशरायनो न सोमेनोच्छिशः 
मवन्तीतयुदहरन्तीति । पत्रेण वाऽऽप्यष्ेनैव भक्षणम् । तध्योच्छिषटतमङ्गकृल 
मितानां माजीडीये प्रषाठनमिति प्रज्ञानेन शुद्धषरचनात् । मानेऽपि यतिपात्र. 
मधिङृलोकतं तेषामद्धिः स्छतं शौचं चमतानामिवाघ्वर इति । तथोद्ातृ्दस्ययोरेकं 
शमपतुक्ताऽऽहतुरव्यायनद्र्ययणै [यदि] मत्तेवातां नानाचमपतौ स्यातामिति # 
सथा होतृवमतेन सो मक्तयत इत्यव कात्यायनः । तसमाजनोच्छषटवेऽपि दोष इति } 
अन्यत मते नैकानि पा्रोच्छि्टसे चिह्नानि मवितुमरन्त । कुतः, क्षाठनवचनं ताव 
वान्नभाम्सपतयदिचहेापनयनतयाऽपुपष्लम्  चमतष्टन्तोऽपि तदमिप्राय 

युक्तो भिक्षापात्ायिकारात् । नीमत्ावचनमपि पमानदरम्यत्वादुपपजम् । वीमत्सत् 
एष हि पीतशिषटत्कमण्डल्कादा चर्यस्य दमेनेति चाहिदधगेव तेनैष कमण्डड्बद. 
नास्यसष्टेनपि मतणोपपत्तः। ठथा कमण्डदूताम्यमेव चमहप्य स्थापिते नौदायनेन- 

यथा हि परोमपयोगाचमपतो मेध्य इष्यते । 
अपां तयैव पेयोगानिलयं मेध्यः कमण्डटः ॥ 
तक शोच ततः पानं ततत जाचमनं छतम् । इति । 

तसमादरानिनादिव्पतरद्ृहीता पत्रेण वाडन॑स्वषष्ेन युक्तं क्षणम । हमं 
सोमश्च पीतो मवति पारे चानुच्छिष्टमियुमयमपि संपद्यत हति । मुपते तु यद्यपि 
नेदं समत तथाऽपि प्रमाददुद्धत्य पे रपिद्ठहानमाश्र न तु प्रदानवापः । प्रति 
पदो्तपरायश्ि्तसयेहामावात् । प्मान्यपायश्ि्तमेवेति केपः । त्यादतत् । अस्यैष 
पस्य मुरूयत्वम् । कुत इति चेत्। उच्यते-चमपं मकषेदिति वाक्थात्तावद्यपतसर्शो 
छम्यते । नमपमिद्यस्य तते छता न तु तत उदे । छक्षणायामपि पनिङृष्ापपरि. 
त्यागेन विप्ङृष्टा््रहणायोगात् । उक्ते हि शंकरभगवत्पादैः--ठक्षणायामपि पनि 
कवैविप्रकर्मो स एवेति । किं च चमततमरतिपदिकमात्रादप्ुक्तोऽो रम्यते । अलबि- 
चपितमिनमिरमिदधमिनमितपिपतिपनिपरणिमहिम्योऽप्रनिति सूते चम्यते मक्ष्तेऽपि- 
नोभ इति चमपशब्द्स्य वहीपुणादधततिषु च्युत विततवात् | धातृतृत्तिकोरैरपि 

५ख.म, यजति। रक. पपिनप्ः। 



| 
| | 
| 
| 

च्व्ट सत्यापाढविरचितं भ्रौतखं ~ [<भण्मभ- 

चमु अंदन इति धातागिवमेवोकत्वा्च । चमेषु प्तमास्यानात्पेयोगस्य तत्निमित्तत्ा- 
दिलत प्रमा्यया भं व्युत्पादयद्धिधामा प्कैरप्यकेवोक्ततवात् । सद्रदततेनापि एत 
देवास्य ब्रह्मषमत्तावं यम्यते तसिन्पोरो बह्मगे्युक्तत्वात् । रामस्तामिमन्पेऽप्येव- 
मभिवानाच । अपि च भताना मानौीमे प्क्षालनमिति पूत्रमषीह मानम् । 
क्तोऽधिकरणे च परौब्दगतिप्रत्यपतानार्म्य इलविकृरणे क्विधानात् । किं च भक्षि- 
तानापुचछि्टानां माने प्रत्ताटनमिति मारदवानपूत उच्िष्टानागितयुक्तिसीह 
मानम् । भति च द्राहमा्णध्वयनप्रयो दं वौमत्तेयतां नानानपततौ स्यातामिति 
नीभतपोक्तिएपीह ठिङ्गम् | उद्धवपत वौमत्सायां निध्रुवाः । कं च बशपेयो 
मधतीलयस्य वेदभाष्ये दशमित्राह्नोरेकस्िपत्े पर्तयः पोमोऽसित्िव्यदिप्न्थोऽ- 
पातर नुूटः । उच्छिष्टं नम्नोरितयारिमन्ाणापृगाेऽप्यवम् । अपरि चाडुदधमिति 
नेन्न शाढदादित्युत्तरमोमांपूतरत्य कलपरगरन्येऽपि स्पष्टमयेति दिक् 

` बाब्देवी सोमस्य पिवतििति सा॑त्रिकमेके समाभनन्ति। 
परवत सैम्षणमन््यनि मः पावनिः । पतदशमभूं मनं समामनन्तयाचाया; । 

सवे वपुरदरणाीनों स्पनि ववी पोमध्य पिनलिति मन्रो मतीति निष्कृष्टोऽपैः । 
भ्ेहोत्यीनं स्वपामि ` भलपतमारूपया मक्त्वेन = सनतीयत्वात्नततीयस्व 
सनाते निकी मेयत्, तथा च मतेहीत्यादीनां प्वष।१पि निदृततिरति पराहुः । 
तत्न । तेषां मन्राणां प्रयोननष्य मिन्लेन तमिवरपकत्वापतिमवात् | 

दिन्व मे गात्राहरिव इति सोप भक्तयित्वाऽऽत्मानं प्रल्भिगृशन्ते । 
पो भषयिलवेति वचनेतस्य भच्रप्य म मे वाङ्न मिमातिगा इति नरणलिङगला. 

सवयमादवतमक्षणे वेवीतिमननेण लगे चाप्यातमप्त्यमिमरशनं भवतीति परदयितुम्। 
अन्यपाऽऽनयाहृतभलतमततणे दीवैमच्रकरणकम्पके मैव प्ैमतमन््रविनियोगपरता- 
त्तैवायंप्रल्भिमरीः स्वादिति बरष्टयम् । भालशबदेन हदयम् । 

दहं विपापं परमऽदमभूतं यसुडकं पुरमष्यप्तशस्म् । 
तत्रापि दहं गगनं विरोक्तसि.यदन्तलतदुपातितम्यम् ॥ 

इत्युपनिषदि परमात्मनः पयपितयेऽपि उपातनोषयोगितेन हूदयस्यैवाभिष्ठान- 
सोपवणेनात् । नाभि्वीऽन्न मनर्त् । अत्मनः साक्षद्कमिमशोपेमवास्तिशब्द 
मत्मानुपेनानततकाटं दसपण्डरीकाकणत्वगमिमदीनं विदधाति । अतिग। इति 
मन््न्तः। 

माजीकीये पार नतास्याऽऽयतने सादयति । र 
मानाछोयशबदः प्रागेव व्यस्यातः । पानं मतत्रे परततठनं दे तु केवछं 

हतेनैव । न मां्षीतप्य देवा भश्ननतीलभनिहोत्प्रकरण अआ(पलतमेन निषेधात् | 

९ 
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भरशब्दासपमीचीनं सालं, परलाटयेलत्रान्तमीवितो णिच् । तेन प्रज्ताठनं परिकमिक- 
कमिति मिद्धं मवति । बौधायनेन तु ऋतृपात्योः शुकरपात्स्य च प्रकारे प्रतिप्रन 
सपातृककतोक्ता प्ता मेतेण्ञीकैवय। | आयते सादनपणयुककमेव । यजु 
नाघ्रिति परिमापापूत्रात् । जायतने खलस्पाने । 

सर्वसोमानामेष कल्पः ५ 
मानीडीये प्र प्रकतट्याऽऽयतने प्ादयतीलेष . पपतोमानां कपः । मवतीति 

शेषः । पूरयत्ध्वपेसिोपकरन्तत्वादध्वयवन्विपो मानमेव कट्प इति स्याततन। भू्कि 
तु.सोमम्षणकर्र्वलिकनन्विपमानामप्येष कल्पो यमा स्यादिलेतदर्थ तर्रहणम् | 
स्वयां सोमाः पवैतोमा्तेषं सपेपोमागामिति मासः । पोमानामिति वहुवचनं तत्त 
देवतेदेेन,गृदीतत्वन भेदात् । पत्र्ेतावतैव पिदधे गुरमूतूत्रकरणं सुरग्रहम्या- 
वृत्यम् । तेन परा पातरभक्षाढनमायतने पादनं च न मति । अवा सतोमा 
नेमिष कप इत्यप्यायमरथः पूण दरेण सदः परविदय्रेण होतारं पुरलत्मक्ल- 
पीने नृचक्षप्ं लेले मनद्रमिपूतिरिति मक्षयतीतयदविरायतनततादुनान्ते एष कडपः 
भकारः सैतोमानां मवतीति । सोममणकरतवलित्वनविते कलप पिदधेऽीतः 
पतििकककताऽपि सिद्धा मवति । 

रेषु हु सदिरण्यता । 
अघर तुशब्दोऽवधारणरथ । भवतीति शेषः । तेनेत्थं वाक्यं मवति बरहेष्वेव पदि" 

रण्यत। मवतोति । या पर्त पहिरण्यता परामान्यत उक्त] ता म्रहेषु पोमगरहपते 

सेमभदेऽशवदाम्यादिषु चैव नान्यत्र चमततेषवत्य्ैः | तेन सहिरण्येन प्राद्पुखक्तिष्ठनि- 
स्ेतमत्ोक्तं प्िरण्ेनेलनेनां ेन प्रापितं दिरण्यश्रयणमात्रं चमु न मवति । 
अन्यत्म्मुलतितष्ठजित्यादि तु चमेपव्येवेति सिद्धं मवति । पू॑ूतत्पर्तोमाना- 
भिल्यतुवर्तनीयमेव । तेन पुराप्रहेु न सरिरण्यता । 

होमाभिषवाभ्यां च भक्तो नान्यतरेण कर्मणा । 

र्वतोमानामिलयनुवक्त एव | च्व । मस्तु होमामिपवम्यामिलन्वयः | मव 
तीति शेषः । तथा च चमसप्ताधारणता तिधा मनति । ोमशवमिषवश्च होमाभिषवौ 
तम्यां होमामिषवाम्याम् । प्रत्येकं निमित्तत्वं खण्डयितुं नान्यतरेण क्रमेति । एते. 
नापिते होमाभिषवाभ्यां पमुचित।म्यामेव मल्षणं ठम्पते नाम्य 

तरेणेति । अभिषुलाऽऽहवनीये हुत्वा प्रयशचः परेत्य सदपि भक्षयमीतिश्चत्योमय- 
समानककतवेन भक्णत्योक्तत्वादिति मावः । तेन परातःवनमाध्यंदिनपतवनपतनन्धिनोः 

१. भरदा । 



८१० सत्याषाढदिरिवितं तचल [सबषटमर- 
पनयुसीयचमपतयोव्सोवतुयजमानचमतेपतिग्रद्षेषु चाधयः प्यप्यमिषते होमा 
भवाद्ध्निृत्तिः । एवं पिभरस्पषटनेहणमप्यतेु होमामावाद्निदृत्तिः ॥ 
खद् मय्हादौ तु सत्यपि हेगेऽमिषनामावान मकः | तथ। चमतेषु चमपाघयूणा- 
मिल्ादि यथायथं द््टम्यमू .। तृतीयपठवनपतनन्ध्तवनुसीयचमते तु होमस्यापि 
पृत्वाद्धव्येव मक्षः 1 

दभिग्रहस्यारोरदाभ्यस्य च समान पात्रम् 1 
पमानशब्दसुसयाये न तु पुकमित्य् इति, तेन पाजत्यमेवेति । अमुर सून- 

चितूमेवापतमतिन त्रयाणां नर्दः । उक्तं चां्दाम्यपातरतः पार्यक्यमापस्तम्मेन-- 
उत्तरेऽध्ते दभिग्रहपात्रगौदुम्बरं चतुःलक्येवशरूपमेवाशधदाम्ययोरिति । तत्रःऽ5- 
पतम्बमत एवं प्रयोगमेदृः--दयिग्रहस्यैकं पात्रभशवराम्ययोसकेमिति पाजद्वयम् | 
आनचारयमते दविगरहध्यकप॑शोरेकमदम्येकमिति प्त्रयमितयेवं भ्रोगमेदः ॥ 
शाप्तम््मते दि सोमग्रहं गृहीयदितदेव विभवेदिति पूत्रा्तोम्रहपके घयाणाम- 
ध्यकमेव प्रम् | साचारे तु अत्रापि पातित्वमेव ज्ञेयमिति त्रयाणां निरेशः ॥ 
हुस्थत्व प्नातोयत्वेन त्च सनातीयतवमदुम्रत्वचतुः्लकतितवाम्याम् । अंशोः पां 
दभिग्रहपा्प्तमोप एव प्रयुनक्ति । एवमदा्य्य । ते. च दथिग्रहपात््योत्तरतः 
रतो योदक्स्येपरकस्ये स प्रयोऽये । दभिग्रहस्येवि सोमग्रहागयपरहोपटक्षणम् } 
सज्यग्रहपकते तत्पाजस्य प्रतिपत्तिरश्ावनु्रहरणं तद्धोमान्व एव । सोमग्रहे तु 
खव॒मृष एव तस्य प्रतिपत्तिः प्तोमटिप्त्वात् । व्यति चावभुभे य्किनित्मोमठिपत 
मिति । द्थिग्रहपात्रष्यापि भपतोमिक्ततादौदायन।पलम्बोक्तरोला प्रहरणमेव | 

अद्शुना मदर । 
अना ऽशुपाष्येन कमणा प्रचरति अंशा क्ातुतष्ठतीति यावत् । पममान्य. 

भतित्ेयम् । इं तिजा पूानतरोक्तपसिकल्वव्यदृर्यथा । अयं चाडुग्रहो न, 
सवनाज्गं कं तु स्ोमाङ्गमेव । तेन प्रतिवनं नाऽअवृततिः। प्रदशैविष्यति चाऽऽचा~ 
सोऽभिपवादिमाध्य दिन पवनं तायत इत्यभिषवादिषदेत । जैमिनिरपि अदेषटकमौषा- 
उुषाक्यं ्वनचितिशेषत्वादिति । ओपानुवाक्थमनरभ्यावतिम् । 

राजानमपादतते याबन्तमेकग्रहायाऽऽप्ः मन्यते भसयुषनद्येषं 
निदधाति तपुपर न्युप्य वसतीवरीभिरूपखज्य सदृद्भिषु. 
तस्य माण्यापान्य भाणान्वापदेव्यं मनसा गायमानो गृह्वति। 

राजानमपादत्ते तमुपरे न्युप्य व्ततीवसे भिरपस्ञये्यतदवबनमवीवृषं व इत्यि- 

१ख. ग. सदधाषाद्च। 
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मच्रणनिवृद्यर्म् । यावन्तमेकम्रहायाऽऽतं मन्यते प्रतयुपनहयेतरं निदधातीलवशवं 

चक्तम्यमेव । अन्ययेकहपरयग्रहणस्यापि निवृत्तिः स्यात् । तया च काम्यं पूरण 
अहणमपि कदाचित्सयाद्वारणयेदमवदयं वक्तभ्थमेव । प्तयुपनहेतरं निदघातीलपि 
म॒ध्यपिततवादवश्यं वक्तव्यमेव । अन्पमैतस्यापि निवृत्तिः स्यात् । राजानमपादत्त 

इत्यारभ्य वतीवरीभिरुपपूये्यन्तस्य पुन्चनं थ्रयोननमेव । सकदभिषुतस्य 

प्राण्यापान्य प्राणन्वाप्यं मनत गायमानो गृहातीत्यत्र पक्ृदमिपुतस्येत्यस्य 
ृहातीत्यत्रैवान्वयः । प्ति निमित्त ज मा स्कानद्रप्रेतयेतावभिपवोत्तरं करोति | 

सकृदभिुतप्येति दवितीय षष्ठो । पषठयन्तपाठो बरहमणामिपरायेण । पष्ठो्ीकरे 

रृतेऽवयवर्पार्थकत्वे विनाऽन्य्ाहतमवेनामिपुतेमिकदेशत्यैमतादशयेन  म्रहणे 

स्यात्, एकंदेश्योपयोगाभवेन त्याग एव स्यात्त च विर्ष्येत् । भतो द्वितीया" 

केव पी । पङदभिपुतस्ेलेवाऽऽपतम्बः । सकृदेकवारं भ्राणम्पाण्य यावच 
महिर्ममयित्वा प्राणानपन्य प्रत्याहृत्य कया न इति वामदेवेन दृष्टं पताम वामदेवय, 

भनेतेति वचनादोषठतासवादव्ापारो निपलते । यद्यपि तृचे गीतं पाम तयाऽपि 

सामभ्रतिनिधिखेन तथोनिपूरत।या एकस्या एव ऋचो ` ग्रहणस्याप्रिमसूत्े वक्ष्यमाण 
स्वदिक्ैमेवेदं परामेति गम्यते 1 यद्यपि ञत्रानवानता स्पष्टतया नोक्ता तथाऽपि अन 
वानं गृहतपि अदुभकरणे श्ुतादुक्ततायदनवानं न॒ शवनुयाद्रहीतुमितयभ्रिभवचने= 

नोक्तमयत्वाचानवानमेवांशोर्हणम् । अनवानमनुच्छर्त् । यद्यपि प्ामवेदेन तिति 
उद्वतः पामानं तथाऽपि अरहुब्रहणस्याध्वधुककलाद्वायमान इति शानचा गायन 
अहग्रहणणेः समानकाठिकत्वश्नवणाद्वतीवरोमिरुपदन्येति परमानकटकतवश्रवणा, 
ध्वयेरिवि गानम् । नचागृप्रहप्डणाङ्गतवाद्राजोपादानासिव्तीवरीमिरुपघठञेत्येतदन्त 

मपयद्रारेवारिवति वाच्यम् । यत्र प्राज्ञ धरवन्षत्कमे व तकर्तैकमि घ्य नियमस्य 

परिमागात्तामकरणकसुतििधायके नवभिरष्वयुरुदधायतीति वाक्ये व्यभिचारदशेनेन 
यदुर गृहनायेुमा्यां नध्यताघ्वयैवे च यजमानाय च यदरषयदुमाम्या्- 
ष्येतानवानं गृहणाति तैवासर्धिरिति श्रृतितः स्षटतयाऽध्वयौरवायुरहणकवृतवावग 

भेन च केवरप्तामतनन्पेन पर्वसितुप्हग्रहणकर्मणि अश्वति वो दतृकर्तुकस्वक- 
सपनाया मत्यन्ताप्रयोनकत्वात् । 

कया नित्र आद्वपिति वा वामदेव्यस्य । 
कया नश्चित्र आमूवदिति वामद्य वेत्यन्वयः । वामदेव्यस्य कया न इति. 

अदगुतपनस्पैवेतरवामदेगयप्कृतित्वाद्रहग तिद्धे कया नश्चित्र आमुवदिति प्रतीकम्रहणे 

१११. वतते । 



व्र “ .. सत्याषाढविरवितं भौत [<अषटमप्रभने- 

पमदेग्यतान्नि तचोन्यां वा तिमर यस्याः कस्या्नदेकप्या अनियमेन ग्रहणे 
स्यात्तम्मा मूतिकि चेत्या एव ग्रहणं यथा स्यादित्येतदरभम् । अन्न मनका गायमान 

इति शानचो वीमानाैकत्व।तत्मकाढुपयामगृदीतोऽपीत्यस्यो चरण्तोषांशसरेण 
मनपता वाऽप्यतमवेनायदरिव निवृतिः । 

यथननानं न शक्ुयाद्हीतुषानः प्राण एतु परा- 
वत इति दिरण्य शततमानमभिर्पन्य षरे दत्ते ग्रह्ाति । 

यरील्यनेन व्याननायपिधानान्तपय भमित्तिकलं भ्दङ्यै । अनवानं न शकतुषा- 
दू्होतुमत्पनेन निमित्ते ्दडधैते । न ार्नुया् समरपो मेदितयैः । शते मानानि 
प्र तच्छतमानम् 1 मानक्रल्प तु स्पृ -- 

द्विगुं कथितै मानमेकगुञ्जमथापि वा । इति । 
शक्ताशक्तसेनानयोरवयवस्था | मीयतेऽनेनेति मानमिति ब्युलसथा यतत्र 

लादिपरोऽपि मानशञ्दृः । अधे परोऽत्यन्तानाद्यष्य । एतादृशं हिरण्यं सुवर्ण 
दभि तदुपरि भ्यननं शवस्य निगमनपरत्याहरणपोरम्यावस्यय। पारणम् | अभिम्य- 

तनेत्तं वरे दते, यनमनिनत्येव शेषः । तत्व दनिऽबिकारात् ।. उक्तं मेतसमूत्र- 
कृता दरीपू्ीमाप्यानमानपूे -्रव्धप्कद्पनं यनमानध्य॒दद्षिादानं ब्रहमवर्प 
जपश्चिति । आश्वहायनेनप्युक्तं ददतीति यनमानमिति । कत्यायनेनप्युक्तं दान 
वाचनानवारम्भवर्परणत्रतप्रमाभेवु यजमानं प्रतीयादिति । तुपीवाध्ययिऽढमे पडि 
भमिनिनाध्यु्तं सामक परिकपः कमैगल्लद्ैलात् , वचनादितरेषां ९५दतिप्- 
घराम्याम् । परिक्रयो दत्तिगदानदिष्ठप ऋतिनां प स्वामिनो यननानत्य कमै 

साप्य कर्मेणलदथैलात्घाम्धमतलात् | परिकवष्य पवमिककलतामविऽङ्गाना 
ततक्ैकलानुपपत्ेठति प्रथमसूत्र । इतर मृत्िनं तु वचनात्प्यात्, इतरकवकं 
दानं तु वचनाद्धेत् । अनेड्ञन्दोत्रा देय इत्य(दरिकमु हरणं जेय सकी द्र 
दो दुपतीयै वचनादिति हृदयमिति ,द्वितीयधूत्वैः । वरखह्पमापलतम्वः - 
वरोऽतिवतेऽन्यो पेक्तेऽतिवरोऽन्योऽनद्बानरोऽतिवरेऽन्य इति । त्रीनरन्दयारि- 
्न्ेतुपयुरपे । सत्ानत गौत ब्सगह्य मपि रानन्ध्यानां(ना) पदस्येति । 
भरकरानारमपि सतौ-- 

वरोक्तौ गां विनानीयाचतुवर्षामरोगिणीम् । 
दक्षिणानां वरिष्ठो यो वरं तमपेऽतुवन् ॥ दति । 

्त्िणानां दक्षिणत दीवाना हिरण्पादयलतषां मध्ये चो वरिष्ठो बदुमूर्यत्वेन 
ष्ठं पदां वरशव्द्वाच्यमपर जावा अदुवज्नियर्ैः । गु्ञामन्रं वर्णं वर इति 
येह्गयः । एतेषां पर्षाणां शक्ताशक्तसेन व्यवस्था । गृहाति भंुपिति शेषः । 

ध 
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त्ैवोपकन्ततवत् । दिरण्येऽभिन्याने इते बरह्रहणकाठ उच्छरपकृतो दोष 
आदुहीनतारूपः स विनश्यतीत्यर्थः | तथ। च श्ुतिः--अनवानं गृहाति पेवास्व- 
धिष्िरण्यममिन्यनिलमूतं पै हिरण्यमायुः प्राण आयुकेवामृतमभिपिनोति शतमानं 
मवति शतायुः पुरषः शतेन्द्रिय आयुष्यवन्िये प्रतितिष्ठतीति । 

स^ सदिरण्येन शतमानेन सस्यं दिरण्येनापिद्धाति । 
तमश हिरण्येन प्तदिते प्रहिरण्यमेतादशं शतमानमन्यद्धिरण्यं तेन पद 

सम्यमवरणयेन स्पशयिता हिरण्येनापिदधाति । अत्र सहशब्दे पादानाच्छतम्ानहि- 
रण्यतादित्यर्थमन्पदधिरण्यं मह्यमिति गम्यते । तथात्र रनतर्पमेव न तु ु वर्णरूपम् | 
मौधायनीयेऽ् स्पष्टमेव रजततन्धो ददयेते ! शातमानिनेलक्रापि तद्विशेष्यतयेन 
हिरणयशब्दरोऽनेति । इदं च शतमानं हिरण्यं पूरशतमानतो मिन्मेव । पुनः 
शतमानशब्दरोपादानात् । अन्यया सहिरण्येन तेनेति तच्छढदेन अरहणे कृतं स्यात् ॥ 
न च शतमानशब्दोषादानं रजते शतमानत्वलाभारथपिति वाच्थम् । शतमानशब्दस्य 
रनतेऽन्यातभवेन तद्धामा्मवात् | रने शतमानश्दस्यानयस्तु प्शतमानहिरण्ये. 
नेलेव्कारकपतमपतिनैव मवति नान्यथा । न॒हि प्रते तथा प्माप्ोऽ्ि । न च 
विनिगमनाविरहदमिन्धाननेष्शौपिषनेषु रजतर्पं गौण दिष्ण्यं पताहित्यायं 
सुष्यमिति वैपरील्यमेवापतिवति वा्पम् । सुषणौतमकदिरण्धस्यैव रृष्यतेन तसैव 
मुर्यकायै उपगोः । रनतरूपहिरण््य तु ओौणलेन प्ाहिल्मगोणकार्यं॑एव 
तस्योपयोग इत्येवं रील्या विनिगमकामेन वैपरील्यप्य वक्तुमशक्यत्वात् | न च 
रजते हिरण्ये प्रमाणमिति वाच्यम् । रनत> हिरण्यमभवत्, तदु दिरण्य- 
मभवत्, ततपुवणै> हिरण्यममवत्, सै हिरण्य रनतमित्यादिश्ुतीनां रज त< हिरण्यं 
मध्यमूयापरिति सूत्घ्य च मानत्वात् । पश्येति गिननाप्रयोगद्धिरण्येन 
संस्रैनमन्येन करणीयं न तु जधा पपरी: कर्य इति बोध्यते । छाय 
गिज्वा । अद्तिन्पहोऽष्वोरेव । तेराठरात्र्वावियववच्छेदेन स्यदः । पुन्रण्यमरहणे 
रनतव्यात्यरथम् । अपिरधातीति वचनातपरिमण्डडङृतितं त्य गम्यते | अंशुहो. 
मोतं गृहे तननियोनयितन्पमेव द्नावचनात् । जमिन्यानने मनर प्राणाय तेति 
मन्नान्तः 

इरी मे बः कृणुतामिति हरति । 
इत आभ्य निचयो विधिः| हरति आहवनीये प्रति । अश्िनेति मचा 

दषन्वेवा यदीमन्विखनवानं जुहोति । 
अनवानमिलयुपठ्तण प्राणनापाननभोः । प्रनापतिरत्र देवता । एतत्तव स्टमा- 

हाऽअस्वः-दधनेना यदीमनिलयनिरुकतय। प्रानपतयया प्राण्यापान्य व्यानन्नुहो. 
१० 



१९ सत्यााढविरदितं शरौतयू्- [८ बष्टमभे- 

तीति ! भनिरक्तया ठिङ्गरदितयेलर्थः । दष्टश्वायमर्मः श्तौ पतौत्रामण्यां सूिद्ञ- 

्यनिरुकया प्राजपलयया पृहवातीति । व्याने परमापर्तम्बीयानमिव नास्माकं रहण 

दष पत्ता तरभिषानात् । अनवानं होमाशक्त पूतोक्तमवामिर्याननायेव प्रायश्च" 

ततम् । तया नाऽऽपस्तन्बः--यदि न शकुयाद्गृतुं होतुं बा वरे दते गरहयाजनुहु- 

दिति । जग्रैतयार्यतूमिरमिन्याननादिमिः परोक्तः ुचय एवोक्तः । चक्रमिव" 

वदिति मन्रान्तः। ३ 

अद्धिः प्रततिमस्याताऽध्वध प््युपतति । 

जद्धिरिति वचनं पैष्कारनिवृत्यथेम् । अध्वयुप्रहणे यजमानतरहमपतनीव्या्यर्थम् | 

भाभिपुलयेनोसं पल्ु्षणम् । इदं नित्यमेव । नैमिततिकत्ववोधकषदामावात् । शेषक~ 

रणपते पू्द्तः । 
अदाभ्येन भचति । 

अदाम्यंहकेन कर्मणा भचरति अदाम्यतजञकं॑ कर्मुति्ठतीति धावत् । 

भदाम्यनिपनन श्रुती पद देवा अपुरानदाम्येनद्मनुव्ददाम्यस्याद(म्यत्मिति ॥ 

पतमान्यप्रतित्तेयम् । हयं भतिज्ञा सू्रान्तरो्तपातिकतवन्यवृ्यथौ 1 

अय विशेष्विधिमह-- 

वसवस्त्वा भवृन्तवत्येैरपनदवस्य रा्गघीनभ्यूनसभ्सपृशन्ह्न्य 

स्मिपातरे दधो नित्रभ्याणां वा निःषिच्य मान्दा ते शुक्र 

शकरमाधूनोमीति तस्तिन्नेतैरेतानश्ःखिः परदक्षिणमुपरिषावयत्ि । 

एतौरितिवचनमेकमच्रलनिरार्थम् । उशिक देव तोति येऽदाम्ा अश्शव्तेषा- 

मेकेकमनुवनमपिपूनतीतिषर्षमाणतूत्रदि त्रिते पिदधे चीनितिनचनमेकेकमेगमपि- 

सजतीतय्य एयवदयगपितर्जनं मच्रवृ्या प्रतिपतवनमित्येवादशष्या्स्यपि संभवेन 

दयादितंस्याया पि सेमवातद्ररणाथम् । बीणि, ईनि येषां ते नियस्तांल्ीन् । त्िश~ 

ब्देनाजर पर्तरयं विवक्षितम् । इट क्रिट कटी गतावितयत्र दी्ेकारधातोः प्रेष् इति 

पलमाभ्निय तादशथातोः सेपदादिलातकि्। तिशब्देकारदीरकारा्मकषृतिरकः 

सवे दों इति प्णेदीर्ः । हवस्य पिति कृति हुमिति वुगागमस्तु न मति हे" 

कारामावात्। बश्च त्रो बरी तरियस्तंतीन् । ये गतयथौलते प्राप्या इति शल्ञेण 

प्रीणि पर्वाणि येषां प्रा्षानीलरथो मवति । तथा च तिपरवीशुनां महणा्य बचनमभितीदं 

षा प्रयोजनं द्रम्यम्। मस्ति च पूतानतरपुषम्मकमसिवर्य --मन्दापु त इति 

सिक्िपवणोऽशूकिः परदकषिणमतुषरिावयतीति 1 अंशवः काण्डानि ॥ असरो- 

१द.ग. निषि ॥ 



शद्िण्ठः ] गोपीनाथमहकृतज्योस्म्ाव्याख्यासमेतम् । ८१५ 

परयमाह बौधायनः -अङुस्यवकाशेषु छृलेति । ज्य द्वौ दौ क्विति 
कालयायनः । पवये प्रणावतिषनति दवौ दवावतंश्छिष्टाविति कठ । उेहीति भश्रान्तः 
परवृहणमपकर्षणम्। नलु ग्रहग्रहणस्यग्रे विधा्यमानत्वादूभिनिप्राम्या्यतरनिषेचनस्या- 
दाम्यपन्र अ्रहेऽर ग्रहणाततमवाद्ादेवान्यसिन्पा् इतीदं वचनं व्यर्थमिति चेत्न" 
स्यम् । अन्यक्िन्यलिन्कपतिशचित्पात्े अहणे न तु वायम्यत्वचमपतत्वायन्यतमरूपत्व- 
नियम् इलयनियमन्ञापनार्थत्वेन वेयध्यौमावात् । प्तामान्यतः पा्शब्दादाकारस्या- 
नियमः द्यत्र छौकिकमेतदधमेव कृतम् । निमम्या होतृमतत्मा यममानवि- 
कषिता निःपिच्य ल्तावधित्वा तक्िम्पाते निविक्ते दधि निपराम्पानिपेचनपत्े तछिति* 
वचनशङगव्यत्ययो ज्ञेयः । एटौ रिति वचनमेकेनेव मन्नेण परिष्ठावनमवकिष्टानामेकाद- 
शानां विकल्पाधरतेति स्याततदयादर्तयितुम् । एतस्मादेव वचनादेरकेन मन्े$केका 
क्रिवि एकपच्ाणि करगणीतिपरिमापातुरोयेन पष्यति । एतान्प्गृहीतान् । पारे" 
मायैव प्राक्िण्ये द्धे परदक्षिणवचनमनुकरूलत्वारथम् । यया द्धिहोमातुकूकं द्रवी. 
भूतं भवति तथा परिषटावयतीलरयः । जनुशब्द आनुकूल्यमनुचकषयैव रिषटावनमिव्यर्े 
बोधयितुम् । परशब्दः प्मन्तमावाय ! तेन परिभापापिद्धं प्रादक्षिण्यं तिदधं भवति | 

चतुः प्छ्तवः सककृत्नो बाऽवशि् किकसपाय।; । 
त्रिवारं परिषववनेन द्रवीभूतताय। जपतत एते कलपाशचतुचतृीर प्तः पञ्चवारं 

प्लवः सपतवारग् । आदृप्तिगोषके पुवूकतवुच्पत्ययौ । त्रिरिति पे तिभिः 
क्रियाज्यम् | चतुरिति पले चतुिन्नेखरवनतः क्रियाः । एवं प्चकत्वः एतत्तव इति 
पक्षयोरपि । तत्र बिरित्यारिपकेषु नवष्टौ पत पृश्ेति क्रमेण मन्रावरेषः । येऽव्षि- 
ष्टस् एोषु चहुपपेषु यथायथं विकारया मनि | अवशिष्टा मिकिसपार्था इति 
वचने वप्वस्वा पवृहन्तु गायत्रेण छन्दतेलेतैः परतिमच्रभित्यनेन प्ैपेष्वपि 
सर्मख्विनियोगस्याऽऽपम्बेनोक्तप्य निवृत्यर्थम् । एतद्वा अपां नामधेयं गृष्यं यदा- 
धावा मान्दापु ते दुक्त इुकतमाधूनोमीलयाहापमेव नामर्ेयेन गुदेन दिवो वृष्टमवरन्ष 
इति शरतावापावशय्दस्याणां नाममेयलमुक्तम् । बौधायनेनाऽऽघवनठिन्कत्वान्मच्रा- 
णामपि आधाव छता द्वदशमिराधविराधुनोतीति सूत्रेण । आप्तम्बेनंशूनाम- 
प्याघवनज्ञा कता-माधवनानरूनन्तातानिधाये धिक्तं देव तोम गायत्रेण छन्द 
सेव्यत प्रतिमच्रमनु्तवनमेकेकं महामिषवेष्वपिघनतीति । 

ग्रहणमन्न(नाह-- 

शुक्रं ते पकेण गृहम्पशनिः प्रातःसवने विश्व 

५७. ग. कुत इति । २७, ण, निपच्य । 



> 
लद " `  स्यापाढविरवितं भौतयूं- ' [€ मरममभे- 

देवा इदं तीय ९ सवनं कवीनामियेनाभि 

याति सर्वा्ामन्तत उप्रयामा भवन्ति । 

एताभिशरिमपयामगृकतोऽपीत्यन्तामिः खर्प खरप गृहात । शुकं त 

इत्येत्यापि विषटपढनधोरूपत्यादन्तत एवोपथामः । पवापरामितयनेन शकं ते करेण 
गृहम्यहो सूयेण पूवस्य रदिमभिरिवेतस्य ऋक्लं विन। महणतिमवाद्वदयखक्तवस्य 

स्वीकारः । तत्र ऋचः पादबदधतवात्कयमतर पादकर्मना क बा त्यां सत्यां छन्दो 

मवतीति शङ्कायामुच्पते-गुकं ते दुकरेण गृह्णम्यद्न इत्येकः पादः । स्पेण र्यस्य 

रदिमिभिरिति एकः । तत्राऽऽयः प्रदो यणदिसेनैकमावं गताम्यातिकाराकाराम्या- 

मेकाद्शाकतरः । द्वितीयः पादः पूश् र्गते स्वि इतयज्षद्वितवमावनया 

दशाक्षरः । तया च वष्टु रद्रा इति पिङ्गटपूतरादिकादशासरा निषटूनिति श्रुते 
ष्टम स्कषणं तिष्यति । एकस्य्षप्य ्युनसवतिचश्िष्टुव्मति | ऊनाधिकेनकेन 
निचृदधरिनविति पिङ्ठमू्ात् । रिय॒ इति द्वि्वमावनायां भिरिति द्व अक्षरे सूर्य 
हति तरीणि आदित्य इति वरीणि एतद सातितरस्या्टक्षरं पद९ श्रियाऽभिषिक्तमिति 

श्रतिः पाद् इयादिपूरण इति पिह्कटपूत्रेच) च प्रमाणम् । प्तिद्ध चेतद्वायच्यां 

ण्यमित्यस्य गियमिति दविलवमावनया। द्विलम् । स्ट च स्याततादो । एवै च निचृश्ि" 
शुवूजकतणा्रासतवदितस्यापि मच्रस्य ऋक्तवमहयेेति पिदधम् । रदिमनिः पह क्षः 

स्याम पुम स्याम वतीयो नयन्तु इति मन्रन्ताः । 

आऽस्िननग्रा अचुच्यदुरिति दरति । 

आहवनीयं प्रति हरति । असन्तेति मन्रानः। 

कङु९ स्प षभस्य रोचते बृहद लभिमन्रयमे । 
स्ष्टम् | 

सोमः सोमस्य पुरोगा इति ज॒दोति भङ्ञातानचगूनिदधाति॥ ६॥ 
इति दिरण्यकेशिसजेऽटमपरशने द्वितीयः पटलः 1 

येन करमेण श्रद्धानैव करमेण पर्ञतानेशुनलु्वनममिषवाय निदधाति । पोमाय 
स्वाहेति मच्रान्तः । अत्र निःदोपमेव होमः । अभिषवामवेन मन्ञणरूपप्रतिपत्तेरत॑म- 
वात् । अशवदाम्ययोर्भेषमाहा5ऽपस्तम्बः-मरतृन्यवताऽदाम्ये अ्रहोतन्यो नुपूषतां- 
शस्तौ न पैत्र अदीतन्यौ वाने रानसूे पत्र प्ते पषैवेदपे वा योऽस्य पुपियः 
सुविचित इव स्यात्तस्य अ्रहीतरपाविति । कम्पते प्रतयिव गिवेशः । वानेयादि- 

१ ख. ग. न्दोतुद^ 



ध पा ६ यमङक्तज्यो्नव्याख्यासमेतम् ण ५ 
धतृ०व्छः ] , गोपीनाथभंकतञ्यौ त 1 [1 

ष्वेव विङृतिष्यव अहीतव्यौ न पर्वा प्कृतिविकृतिषुपरहीतन्याविति । योऽप्वाध्व्ोः 
सुप्रीतः सुपरोकितः स्यायनमानः कल्पाणरुणो यदि तस्य पर्वसव प्रकृतितितिषु 
विनाऽपि कामं प्रहीत्याविति । 

इ्योकोपाहशीमदिषटोमयाजिसाद्नाभियुक्तवाजमेययानिसर्ैतोपुखया- 
जिद्विषाहस्ागियुक्तपौण्डरीकयाजिगणेशदीसिततनूजगोपीनाय- 

दीक्षितविरचितायां शीमद्धगषर्सल्यापाददिरण्पकेशिमू्- 
भ्ाम्बुषिगतनिगूढार्थरत्नाटाभृतविदरस्ननसंताप 

शापिकरायां उयोत्स्नार्पायां उत्तावषटपम- 
क्ष्य द्वितीयः पटलः ॥२॥ 

अपामप सृतीयः पटलः । 

देवस्य त्वेदयुपाश्णुसबनं प्रावाणमादाय 
वाचे यच्छल्याऽऽग्रयणस्य ग्रहणात् । 

श्ावाणमितिवचनमुपरनिहितग्रावचतुषटयतो भिन्नत्वेऽपि अत्ाप्याकारसतद्वेदव, एत 
दधेदनेऽपि भरायश्चित्तमपि तदेवेति प्रदशेधितुम् । भादायेलत्रस्यलपप्पमानकािकत्वा- 

धको मुं म्यादाय स्वपितीतिवत् । तमाददानो वाचं यमितेत्यापल्म्बेन स््टमेवाय- 

मर्ष उक्तः । अत मपर्तम्बसूत्र्मानार्कलोपवर्णनमेव युक्तं न तु तदविपतवायुपव- 
प्न युक्तम् ! शर वाग्यमनविघनिनान्यत्र मध्ये यावदुपयुक्तन्यकृतवागुचारणे न 

दोषः। अत्र तु तदुचरणेऽपि दोष इति शेपोऽवगम्यते । इदं व्यास्यानं सैर 

दष्टव्यम् । आदरनप्रभृति वाचं यच्छति नियमयति जभ्रयणग्रहणपथन्तम् | ज, ज्र 

-यणादिति पदच्छेदः । भद्द इलन्तो मस्य । 
परावाऽसीलमभिम्नयते । 

वृष्टिवनिमिलन्तो म्य | 
तमधिष्वण ऽर््वसानुं निषायेद््ाय त्वा व्रघर श्ये. 
सपत्र राजानमभिमिभीते यथा ऋयेऽन्यदुपसगूहनाव् । 

तमुपंशुप्तवनम् । अधिषवणे चीणि । अधिषवणग्रहगेन पूत्ान्तरोक्त उपरो 
उयावत्यते । उरध्वपरनुपष्वमं निषाय स्थापयिवेद्द्राय त्वा वृत्रघ्न इत्यादिमिः पश्च- 

रमत रानानममिमिमते । एतच्छदोपादानपयोजनं पूषषवत् । मन्भैरिति वचनं सव 

मनेरककं मानमिल्यपि प्षम्तरमसतीतिन्ञपनार्थम् 1 शरत पञ्चकृत्वो यजुपेलयेकवनन- 
मेवसिनप्त प्रमाणम् । जभिरचन्द उर्वपानोरुमंडु्तवनस्योपयैव मानाभं यया क्रय 



1; पस्याषाढविरवितं भौतसू्र- [ ८ भपप 

इति ॥ करयातिदेशत्पश्चहृत्वो यजुषा मिमीते पचहृतवसतष्णोमिति विषरिनाः मानं 
मवति । जपिदेशामवि पठमिभैन्रकैकेन मन्ेकिकमिलेवं प्रवारः मीत्वा तैरेव 
तयेव पुनर्मानं पञ्चवारमियेवं द शव।रं मानं स्यात्तन्म। भृदिलेतद्ं यथा क्रय इति 
वचनम् । अन्यदुपपतूहनाद्िति वचने कयेऽवरशिष्टानां परथग्यृहयेतानामत्रापि तेनैव 

पुनरत्र ्रहणे स्या्न्मा भूक तु दशस्वेव मनिषु निःशेषगुकतपणं यथा स्यारिदे- 
तद्ैम् । तेनायमये भवति मितमवशिष्टं च रानानेकीङृल्य दश शूटिका बद्ध्वा 
समन्त्रं पञ्च ज॒टिका अन्त्रं च पञ्च जुटिका इत्येवं मिनोतीति । उपतमूहनादन्य- . 
दिति पदिन हिरण्येन पामिनकेकयाऽस्गुल्या भ्प्तारितया स्वीलङ्गुमूप- 
निगृहाति यथा प्रपते न तथा पञ्चमं तैव दशममित्येततपर्वमतिदवदयते । वापकः 
आ्तरणे परं न मवति तमभिपवण ऊनं निषयितिविेपविधिना दधात् । 

अधिषवणस्यैकदेशे राजानमपोदू दु छवाऽऽदत्ते यावन्तमेकग्रहा- 
याऽ मन्यते मत्युपनदयेतरं निदधाति तमुपरे न्युप्य बसतीवरी- 
भिरुप्ञ्य श्वात्राः स्थ इप्रतुर इति निग्राभ्याभिरुपष्जति । 

अधिषवणचर्मेण एकदेशे रके प्रैशे रानानमपोदू दु) मितपरदेशादपतायं 
ततस्मादादत्ते । यावन्तमेकमरहयिल्यदिवपतीवरीमिरुपमृभ्येलन्तस्य पू्ववद्यरुपानम् ५ 
निमाम्ाः पुं व्याधात: 1 ताभिरपपृनति मिश्रयति । पतोमः पिवति मचरान्तः + 
निगराभ्करेरेन यावन्मह्ामिप्वमु पतनम् । उत्तमऽमिषवे समाधिः । आपस्तम्बेन 
स्पष्टवोक्त--ताप्तमिकदेशेनोपषज्पेति । होतृनमते निप्रमा्ैमवरो पयन्पात्ान्तरे 
निमाम्पा सवनीय होतृनमते निः प्रदक्षिणमनुपरिष्ठाव्यति । यदा यदा . निम्रानो- 
पायनं तद। तदा तदर्थं पातरान्वरस्यानां निगराम्पाणां तावत्परिमितानां होतृनमष् 
आनयनम् । होकृबमकस्यानां सवीपतामपि निगरमोपायने निवराभयापु पूनः पनमा. , 
म्योपयनमतगतं स्यात् । नि्ाम्याणरं निमेषे वक्तीवरी भिरभिपूरणं तप्र तयोनि- 
स्वात् । मन्रोऽत्र भैष भवति| न्यानयनक्पक्रियाय। एवाभविन तदरधैतस्यवातेमवात् । 

यतते सोम दिषि ज्योतिरित्यभिमव्नयते । 
द्रेऽवोच इति मन्रान्तः | 

अभिमत्रणमेके पूर समामनन्ति । 
-नि्ाम्पोपपर्मनकरिषप्तया पूम् । अथीतिम्राम्पोपततमैनक्रियाया आनन्तर्यम् | 

विपरीतमेके समामनन्तोदेतावतैष यद्यपि सिध्यति तथाऽपि मचप्रील्यमातरमत्र 
शकितं स्याता भूत्, कं तु क्रिपिपरोतयमपि यपा स्पादि्यतदपैराबदयकमे- 

दं सूतम् । 

१. ग. बेरं सु*। 
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श¶०पटश ] गोपीनाथमहङतज्योत्रव्याख्यासमेतम् । (11 
उपसृषटस्य राङ्घः ` टशशूनसश्ृषटान्यवृद्न भङ्ञा- 
तान्निधायेतरानादायोपरिष्ाद्रावाणं घारयन्न. 
घस्ताद्गूनमागपागुदगधरागिति होतृचमसे निः 
मदक्षिणमनुपरि्ठावयति स निग्राभो भवति । 

निग्राम्यानिरपसृस्यासशीः पण्णामपि प्ज्ञतनिषानं पवृद्धकमेण । इतरान्धृ ~ 
द्पतिरिकतानन्यानहुषवनत्रिपमृतीन्, । उपरिष्टाद्यत्र होतृचमतत्येति शेषः 
भ्ावाणपूपांुप्तवनम् । जधलादरनणो ऽवसत लशु्पतिरिकानूतृहीताननगयुप्- 
नछि्टनधारयनप्ागपानिति मननेन निकारं मदस्िणमुपरदबयति । प्रदक्षिणमनु- 
परि्ावयतीति ृतव्यारयानम् । अतर प्रदसिणशम्दनोवितमातु्यं यथा वषेन 
तेषार्मशूनां ता निमाम्याु रपवन भवति तयपं ज्ञेयम् । नतु जंशूनमिव 
निहितत्वाततिपमिवोपरिष्ादितयत् संबन्धः, तथ। न गृहीतानामेशूनापुपरिद्ावाणं 
पारयनित्यपों मनति, एव, च पवतरानुपात्तसय होतुचमत्य रोपोऽपगत एवेति चेतन । 
चेथा प्ति अधलादशृनितयेतस्य वैयथ्यपततेः । चो नितराम्यासवोडनोलन्नो र्तः 
प्त निथामंजञको मवति | अम्ब निषवेति मन््रान्तः । 

तातुपर न्युप्य बसर्तीवरीभिरुपषञ्य मा भेर संकथा इति ग्रावाण 
शरचम्य धिषणे बद् सती इत्यधिपवणफठके अभिपन्रयते । 
तनिम्ामपंज्ञकरपप्तदितान् । मा भेम पेविक्या इत्येतावनिव मन्तः | मामा 

दिशतिषमित्यन्तो धिषणे इति मन्त्रः । वपततीवरीभिरपपतनानन्तरं मा मेति आबाण- 
मुद्यम्य धिषे हत्यविप्रषणकञके अभिमन्त्रयते दविवचनलिङ्ञातभवाच सङ्ृरेव मन्तः | 

अनागसस्तवा वयमिद्रेण परेषिता उप वायु 
अ्त्वयमभितरस्ते अस्त्व <शमूर्वरुणस्ते अ~ 
स्त्व<शमूरहतः सोमो राभेति यत्र पूं दण 
कष्ठ ा प्यति तसिन्देे समे भरति । 

यत्र यतिनरञो मूाचन्पतमे सम्चितं वा परयति तसितनेव देशे प्रथमं प्रहरति। 
पम इति वचनात्पमानंश्छृता प्रहरति । यत्र मूल्युक्ता मूयिष्ठा अंशवो भवन्ति 
तादृश देशे प्रहरतीति यावत् । काष्टं द्पुकाठलण्डम् । ठो्टमिलपपाठः । लोस्य 
रा्ञिपपरगप्यायुक्ततवात््य परित्याज्यतवात् । यदि वा पुरा वृषे काठ मूढं वा 
स्यात्तसिनप्हरेदित्यापसतमबमूतरपतवादात् । यदि मूढं न विन्देतृणं दारु वाऽ्नदैभ्या, 
दितिमानवसत्रपतवादाच । यदि मूं मूढमागं पोमस्य न विन्देत ठमेत्न जानीयात् | 

१७.ज. स्, म. ठ. सों । 
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संनिहित सोभ्य मूढालामो हाज्ञाननिवन्धनस्तथा न एमधाल्ोऽत्र ज्ञानम् । 
तथा च न विनेमं पयति तस्र परथते प्रहरति() । तथा च मानवपूतरम्- 
मूठेऽभिषूणोतीति । सोमस्य मूढमाग प्रथमोऽमिषवार्यः प्रहारो नागर इत्येतस्याः 

यदि प्तोमस्य मूं न पयति तद्! तृणं चेतसश्यति ततरामिषुणेति । वृणामवि काष्ठ 
खण्डं वा प्यति तृणकाषठयोरप्यभावे तृणं दाठलण्डं वाऽनतषायानिुणोतीर्ययंः 
तत्त प्रहारे शरात्तका पतता स्यान्न जानीयाद्िवयेः | त।ह् तसतिन्पोमे तृण द्मोदि 

दारु काष्टलण्ड वाउन्तधायामपुणुवाद्ति मानवपूत्रा्थ ॥ 

ृणमन्तर्थायाभिषुणोतीलेकेषाम् । 
मायन्धतमामवि द्वितीयादप्रहरि चापि तृणमन्त्पायैवामिपुणेतीलेकेषामाचा- 

यौणां मतमित्यर्थः । एकेषामितिश्रवगान्सूढादन्यतमामवि दवितीय विभहारे चाप्र 
तूणानबनस्यानियततवम् । तृणमित्युपरक्षणं दारुलण्डश्य । 

अषटौङृतवोऽप्ेऽभिषुत्य निग्राभपुपैति यथा पुरस्ताद् । 
स्ट कतोऽष्टवारम् । अष्टोक्ृत इति पर्यायाः क्रियाम्पावृत्तिगणने कतघुनिति 

कत्वपुच्प्रल्ययः { छन्दो विभक्तय । जमर इति वचन दवषीयतृतीयपयी यवो 

कयमाणविकस्पपिक्तया । प्ति निमित्त जा मा क्ान्द्पतश्च्क्देलेतयोः कृतयो 
मुमैत पूर्ववदिलर्थः । 

अपत्तानामरूनांदवाभ्पापुपाशुषात्म- 
पिषायोत्तरतः प्रतिप्रस्थातोपयच्छति । 

अपरा्तानां पूरृहीतानां भ्ञतकमेणा प िटतया स्यापितानां षडंशूनां मध्य 
भयौ दावेश् ताम्पामतश्ि्ाम्यां द्वम्ां दक्षिगेन इसेनोषाश्शुपात्नमपिवयोत्तएतः 2८ 
पृनरषयोततरत आश्वीनः भतिपर्यतिषयच्छति तला पार्यतीलथैः | ॥ 

वाचस्पतये पवस्व बाजिननिति तस्मिः 
नञ्ञछिनाऽ््वयुः सोममासिश्चति । 

तलिन॑शुदधयान्तरित उपांश॒षातर परतिपरसयानना धृते । भञ्जदिनिति क्चनमेकहते- 
नाऽऽतेचनं व्याकतयितुम् । मध्वु्हणं प्रतिप्रस्वतृतयवरर्थम् । न नापिवानो- 
पृयनतिननक्रिपाणमिकेन कवमशकंषलदिवाऽऽतेचनस्याघकर्तकत्ं तिध्ययेतेति 
किमर्भमध्व्रहणमिति वाच्यम् । उषयच्छतीलन्तभीवितगिच्कदपनया क्रियात्रयस्े. 
कककततमेन प्रात तां वारमितुमघवु्हणस्याऽऽकसयकत्वात् । मनोष्यामो न 
भवति वचनामातात् | प्ि्मपि अन्तयौमन्तानां प्रहाणं न मवतीयत्र ज्ञापकममे 

१ क, ग. "योऽतराजञा"। 
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द्यते । एतस्व पादे निवेषं तु लयमेव वक्ष्यति । एतत्सष्टमाहाऽऽपत्तम्बः-~ 

सवतरमूपथामः तदन घ न पित हति । गमसतिपूत इति मश्रान्तः | 

एषे विरितो दवितीयस्ततीयशाभिषवः । 
एषं निमाम्पोपपर्जनादिना निदरामोायनान्तेन प्रकरेण । भन्यस्सष्टारपम् ॥ 
शत्र वैकसिकं विरेषमाह-- 

अपि दैकादशृत्वो द्वितीयमभिषुणोति दादशत्वस्दतीयम् । 
मटाव्ठौत्वोऽभिपत्यमितिन्ह्मणनुपरिण तषु जमिषवेणणङसवोऽभिषष उक्त. 

स्यापि विक्स्पोऽपि ३ति । 
अपोदूधूल्य पूवावश्य् अन्याम्पां द्वितीये पात्रमपि 
घायोपयच्छल्यन्याभ्यां तृतीये देवो देवानामिति 
तीये सोमपासि्ति मधुमती इपस्षीति तृती । 

भप दवितियतृतीययेमिपवपेिपतो विरोष उच्पोऽनेन । पुत्रात सष एव | 
म सादयति। 

गृहीते प्रहे, प्रहाणं परिारमनं यथायोनिषादने चेरैन्धवायवगरहणमुक्खा 
परिमापाकर्णादव पर्ष ग्रहाणां प्तदनाभवि ज्ञति न परदयतोति निवेषोऽपरातस्यावि 
अहतेन पराततिशङ्कानिप्तार्थम् । प्रतिपेषः(व)तिनियेगरिषठतवात्परिमार्मनमपि न 
भवति । न च सोमम्रहपते पोममरैऽशदाम्ययोश्वापि आपतादनध्य निपेष एतद्रहाघा- 
दननिवेधकरकुतो न कृत इति शङ्कनीयम् । एतेषां प्रहाणामनारम्पाषीततेन पततवा- 
्तपरातिशङ्काया एतामावात् | भयवोपुग्यतिरिकतेष्धारामहेष्वपि पते तूप्णीं 
साद्नमपि मवतीतिज्ञपनायैम् | तत्तनिषोगकित्वात्परिमार्मनम पि । अनायौमगरदेऽ- 
प्येवं द््टनयम् । 

स्वांटृतोऽसीत्युतिष्ठति । 
स्पटम् । 

उवैन्तरिपतपिति गच्छति । 
अनिविहीति मश्रान्तः | भत्र पठित एवानिहीलयन्तः | 

इतरेण रोतारमतिक्रम्य ॥ ७ ॥ प्रन- 
स्त्वा्टि्युततरं परिधिसेधिमन्ववतिषते । 

गतेति पर्िभ्यातिक्रभ्येत्येवं वचनं होतुरुतरपरेशमदूरमतिकम्यैताभिमरेशे 

9 स. ग, तति । मतिमस्यादुमेडमादाग स्वाकृतोऽषीुत्तष्ि । स" ! 
पेण्ट 



दर : :“ शऋ्योपादविरचितं तसं ८ 2२ [दमभे 

गृच्छति.न्-तु.होतुस्तप्रदेगे यमनवेछाया. पदौ निषाततपाविलर्यतिरेष्वोतनारैर् १. 
उत्तरं परिषिपतधिमिद््ः द्वितीयाऽनोः कमभवचतीगतवात्तचोगेनः॥ 

उत्तरं परिषिसंमिमन्ववह्य-साहा-- ता सुभवः 
र~ षवेति दक्षिणामाशृदं दार्व सततं जहोति।; 

तमेव थिमन्पवदलेत्येतावौैव तिद्ध पुनरु्तरं परिधिपेधिमितिविचनैमनवसर्निनि- 
क्णयोः समक ज्ञापयतिः। जपेत्याननतः.पन्धरे प्रकेतः । दक्िणा्रा्च 
मनवो दिकपयन्तमित्य्ः 1 अथोद्ौ -वाचकी=;दिशमारम्य 'पाराकरणम् । मिति 
वक्रतास्याद्र्थम् । अम्यन्तपरदेशे वयर्थ दिशमारभ्पाम्यन्तप्रेश  -एवांऽऽगेषीक 
रिकतं दीयत, भरेण एव वाय दिशपररमप्ष्य एत्राऽ्रधोदिकपयेनं 
होमे हस्वता ।-एतरह्यनिरो प -दीर्थचनप् 1. .संततकचनं : म॒धयेःविच्छेदव्यावर 
स्थम् । स्तरामः, त्वा पुप्वः, पूर्तिः -मच्रादः साष्टका पि अन्तेऽपि 
भवत्येव (सवाहाक्। न ब्रिन्मशच पुसत्छादक्ररस्पः सदिततुखाततहा 
कृतिरेव पू्यो नोपरिष्टात्सवादाङृतिः› नं द्य क्येव ४ परसतात्छाहाकृतित्वमुपरिष्टत्सा- 

हाकारं व्यकायया भविप्यति न प्रेति । यत्ानेकपदर 
तत्र पूव साहुक्रेय ्ोनाधैकलं ̀  नेयते म्पे |. 
माषीताय.. स्तराहेत्यनिमघ्वाहाकारस्य ,वैवध्यीपततेः । न~ च.्वाहा$ऽपिप्राधीवः 
स्वहित्यादिमन्रत्रयस्य प्रलेक, मञ्द्वितवपरतं, शङ्कयम् । एकि शति, वैशरेवानि 
ङुदोतीयेकग्रि्थुविरेषाृतते ॥.अतो : मह्नाखय् एत्र । इमेव. टिक्घमादिषः 
स्वाहाकारो देवतादान्यवदितपूरव एव ग्राह्यो न तु मन्नादिर्वहित इति दिश, इति 
पुरत्तात्मतिरिश इति दक्षिणत आदिश्, इति पश्वद्िदिश इत्युत्तर उदिश इति 
मध्ये स्वाहेति स्ैतरातुषनतीति वपाहोमध्रकरण्ये क्म पेतिपदेन घृतं धृतपावान 
इति मधस्वाहाकारवति मन्रेऽमि तदन्ते स्वाहाकररप्रापणार्थं छृतेनापयेतदशर्य 
सपष्टोकतो मति । मध्यो स्हेकिरि वनदरतीतिं छिङगमप्यत्र मवति । , 

देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेम्य इति मध्यमे परिपावभ्यन्तरं लेपं निमा । 

स्पष्टम् । । 

दि कामयेत पर्कः पर्थ स्यादिति. ब्राह्मणव्वाखूयातम् । 
यदि कामयेत वरकः पर्जन्यः स्यादिति नीचा हसन निमृन्यादूबषटमेव नियच्छति 

यदि कामतावुकः -स्यदिहयुत्तनिन् निखज्याद्षिमेगेचच्छतीति ब्रासगे व्यास्यातः 

भ 



ए, 
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रषः]: गोपीनाथमदकृतज्योतप्ाध्याख्पासमेतम् । ८२३ 
युक्तं निमोभने-कभगे मेदे हसतेस्य नीचत्वमुत्तानत्वै वेधः 4 एतयोितयत्वमपि 1 
दपः पात्रनहिभागे च्छ्रः 

: ~+“ "5 आग्रयणस्थास्फार् संपातमवनयति 1 . * 
संषयवार्थकायाः षष्ठया अश्ववणात्सर््पातावनयनम् । जपसनयेन शर्वमाग्रयणः 

स्पाल्य। ९ से पतमवनीयेति -सष्टमेवोक्तमेतत् 1 ~ ४ 
*“ एष ते-योनिः प्राणाय त्वेति पात्र सादयति] ` ^: . 

-सपतिपाततावनयनाद्रिक्तमवः पनः सादयति 1 सवोदायतैन एव } सकमेतौक्तमोपः 
स्तम्बेन--एष ते योनिः प्राणाय लेति रिक्तं पात्रमायतने सादयति तेसिि्शमवास्वै 
ते तृतीयपतवनेऽपिखज्यामिषुणुयादितिन "`" -' '" 

“ “:- ' -तस्तिननदशुभवद्धाति स परिशेते आतृतीयतेवनात् । ~ 
` तृतीयततवनर्थ एवायमंशुः । तेन यावानुपा्त्तुतीयपरवनार्थं ` पथो भेततावनवो. 
प्दतभ्य इति । एव चै. चतुरधिकपर्वायमशुः । अन्यतरं ` प्ोमन्येतनतिपरवाणो 
दविपर्वाण एव वांऽशवः । विपर्वाणो दविपवणो वांऽ शवो अदीतम्या इति शाचान्तरे 
अवणादिति तिद्धं मवति । एतद्धिनारेऽम्यो ग्रहीतन्यः । तृतीयसवन आदिलग्रहोत्त- 
रतस्वाशोरनीशबततदाऽन्यस्य ` सोगस्यामावास्समीषवर्तिनं सोमे येनं ` केनेचितदृरूषेण 
ो्वक्रयिया वाऽयं तसमै पनिदाऽभिपोत्यः । तदमव फासगुनान्यमिपोत- 
भ्यानीलादिकं प्रायित्तं च तिद्धं मवति। ~ ५ 

अभिचरतस्तु अहं -गहीताऽपुष्य - त्वा प्राणे . 
5; साद्यापरीति, साद्येत्त५ ` सावितेणाऽड्दा- 4 

` मामं य तवा होप्यामील्यमिमन्ड परहषिणो 
.. ५. मदिरस्य मदे ृपाऽषावस्त्िति दति । 

अभिचरतीत्यमिचरतस्याभिचरतो दरष्यमुदिरथामिच।रं करव-.यममानप्येलरषः । 
वुशब्दरोऽत आरम्य वज्ञे वौ वृ तं जुहोतीत्यन्तं क्म नैमित्तिकं वतीति. प्रदरी- 
पितुम् । महमुपां देवस्य सेत्युषाशु्यनं आवाणमादायेलयादिना मृषुमतीमै सपक 
चील्यन्तेन विधिना गृहीत्वा, अमुष्यत्यस्यं स्याने , शान्तं वषठयन्तं द्वेष्यस्य नामं 
गृहीत्व रागे स्तादयामौति. आयतन एव सादयेत् । सोदनेनिपेषरेऽपरि अभिचाराय 
सदनं विषीमृते । अप्प पराणे तवां पादयामीति मनत्राः। तं त दितमुपाक, देवस्य 

॥ भव , इति परवित्रुसोनऽऽद्द इंयन्तेन्ऽऽदायोत्पानायुन्वव १ 
कुयात् । अपु नदीलन्रमुर्भिलयस्य स्याने शमीनतं 
यं्योऽपुकशभौरण जहयप सवाहोभ्योमोति । अवश 

६ १ज, ने, ब. शस्त । 

171 



दर सत्यायाढषिरविते भौतसूलं- [<ममभे- 

व्यवहितोत्तरममुं नहि त्य हननानन्तरमेव त्वौ ोप्यामीद्निमश्रगमशरा्पः । प्रह 

प्ण इति मश्चेऽप्ता विलयस्य स्यनि शर्मान्तं प्रथमान्तं नाम आह्यम् । यथा अ्रहविगो 
मदिरस्य मदे शूषाऽमुकश्मऽसितविति । स्वाहा त्वा पमष ॒इत्यप्य ॒स्थानेऽ 

यममिनारापों होममन्नः । होमानन्तरं ठेपनिभाजैन।दि  सेपातावनयनान्तं कृषते 
योनिः भरणाय त्वेत्याप्तादनमश्मपोद्यामुष्य त्व प्रागे सादयामीति मश्मुक्तवा तत्पात्रं 
दयित्वा त्िनञशुमपिदधातीति। भग्राऽऽपस्तम्बेन विशेष उक्तः-ततो जुह्या- 

रप्रहर्षिणो मदिरश्व मदे मृषाऽतावरत्विति निहस्िष्न्हुतवाऽमुष्य त्वा प्रणि पादपा 
मीति प्तादयेदिति । 

आ होतोरमाणननासीत । 
आ होतोः स्ादनप्रश्ति होमपर्यन्तमप्राणम्धापे नहिरनिगैमयकनाप्ीतोपविशेि- 

यथः । मावढक्षगे स्येणाङृनवदि चरिहूतमिजनिम्यस्तोपुनितिषूत्रेण तोषु््रसयः । इवं 
५ होमपयैन्तमुपवेशनं सेनिहितद्वेप्यविषयम् । दूरस्यस्यमे विेषान्तरस्यामिषास्य- 
मानत्वात् । 

यदि दृरे स्यादा हितोसिठेत् । 
ख तमितो्यकदरम् । सप्राणभति मनुते । दृ द्रेषयस्व पते होभपर्नतमे. 

वाप्राणजनिति न कं तु ततेोऽप्पधिकम् । तस्यावपिप्तु यावद्रकमपाणत्वमिष पाषदक, 
होमदेश एव तिष्ठत्ाऽपर । 

देयस्य नाम शृष्ठाति। 

अि्ाभिचारिके कणि नमु्यामुमतावित्येतेष सपनि कमेण पष्ठीदितीयापरष- 
मामिर्धिमक्तिभिद्प्स्य नाम गृहतीत्यैः | 

देषारो यै सरे तत्सतयमपरिषटता भङ्गयेन एतोऽप्ता फटिति 
पोऽस्याष्युराश्छषट उरसि वच्धे बाहौ वा तं जुहोति । 

हे देव हंऽशो यक्ते यदं सवामहमडे प्रापयामि तत्सस्यमपरिषटताऽपर्घ्ितमप्र 
तिहतमसतु मङ्गयेन मङ्ञाय शप्रोनीश।य हिते करम भङ्ये तेन मङ्गयेननिन ` वक्षा 
गेन क्मैणा हगोऽमुकरमौऽकतु इति मन्रावैः । फडिति फटकारः खाहाकारप्रत्या- 
ज्यः । योऽप्योपाशृमरहणस्यामिषवद शाय ममिहर्तोऽशुरुत्वमिपुण्वता, उरति वले 
बाहौ वाऽऽक्छिष्टो भोत्तेहूते प्रहे प्तादिते च पत्रेऽेन मन्रेण फडिलन्तेन जहो 
तीस्व । यदि न छो मवेततदा नैष होम इत्यथतिद्धम् । तस्िनेश्मवदूषाति प्र 

रिरोत आातृतीयत्तवनादि्यन्त आागिचास्युक्तमिषिविशिष्ठकमगि निवरै्  एवाग्रे- 

9 ख. म, शरं + 
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तृट] गीपीनाथमद्कतज्यो््ाभ्याख्यासमेतम् ॥ श्स्ष 

शुहेम इति पतापवितुमवेतसूषं द्वेष्यस्य गां गृहातीतिपूतरपरणयनम् । एतदनौ 
नैमित्तिकम् । < 

अप प्रृतमुष्यते-- 

महाभिष्वाय पू्युपविशन्ते . पुरस्तादध्वधुक्षि- 
गतः प्रतिमस्याता पथाेष्टो्रव उभेता । 

सवनार्पतवातपमीह्कत्या् महत्वममिषवस्य । चतरं ताद्य महामिषवा्- 
पि्य्ैः । परि प्रसपरामिषुलमित्यपो न तु समन्तमिति । तप्य पुरसतादितयादिवकष्व- 
मणतैव सिद्धेः । विद्यात परस्तदित्यादिकम् । महामिषवाय पपि 
सरवेऽ्वयंपो दिक्च कमेणत्येतावौव पतयति प्ति गुरषू्रकरणं क्रमेणोपेशाना्पं 
पुरस्तात्मपममष्ययुरुपविशति ततो द्तिणतः प्रतिप्रस्थाता ततः पृशवान्ने्टा तत उत्तरत् 
उभ्नेतेति । पएरसदित्यादयःग्रदेशा राजानमस्य क्ेया अभिषवातुकूढलवाय । 

राजानपपादतते यावन्तं मातःसवनायाऽऽपे मन्यते भत्यु. 
पनदवितरं निदधाति तमुपरे न्यप्पोशचिकतवं देव सोमेति 
येऽध्दाभ्या अशशवस्तेमामेकेकमुप्तवनपपिषजति यतते 

„ सोमादाभ्यं नाम जाीति चोपाश्छपाद्नानां द्व द्वौ । 
तुर न्युप्येलन्त कृतम्यारूयानम् । पत्रकमरहायाऽऽमितयुक्तं स्थितं तराय 

विद्ेषोऽत् प्रातःपवनायाऽऽते र्यत इति । मरतिप्रहममिषवशङ्का दूरीकर्तुं वा यावन्तं 
प्रातःप्तवनायाऽऽ्ं मन्यत इति वचनम् । ये, आदाम्य। इति पदच्छेदः । तद्धितामावः. 
पूवद वाञऽपः । भादाम्पा जदम्यतेनन्विनो येऽवसतेषां मभ्य पएकेकये- 
कमेक सवने पवनमनु अनूपवन प्रवृहणक्रमेणपिदठनति भ्रातःप्तवनार्मपाततेन 
रज्ञा पपवरीयति । भरपिपतशनं राक्ति मेनं न मवति फं तु पछरनेव | 
भन्यपा तानुप ्ुष्येति उत्तब्ो ्् योप्रे निवपनस्यापगतत्वापतेः । भपेहीलन्ता- 
खयो मनाः | तेषां मध्ये प्रथमेन म॒नरेण प्रथममेशं परातःप्तवेऽपिचनति । दवितीमेन 
द्वितीथ द्वितीये । तृतीयेन तृतीयं तृतीय इति, केचित् । तन्न । वत्वा ्रृहनवि- 
लयतरपनद्धप्य रज्ञ इतिवेरितिवचनामतिनेकमन्तवमेव पू्कारामिमतमित्यवग- 
मात् । यि सूत्रकारस्य म॒खनानासमनिमतं मवे ति पू्वदतरषदेव । बापूठेन 
उशिक देव सोम गायत्रेण . उन्दपताओः मियं पापो अपीहि वशी स्वं देव प्तोष 
बेटभन बन्दे पियं पाप भपीहयस्मत्सल। त्वं देवं सोम॒ जागतेन उन्दप्ता 
विशिषं देवानां पिये पथो भीहोतयतेनेकैकूमुमयुभवनमपिजतीत्येकमश्रतवं 
स्टमेवोक्तम् । यतते पोमादाम्पमित्यमपि आदूम्यांधपिप्तमैन एत [ वक्रेण पुर 



२६ ~ सत्पाठविरचितं ओौतस- “` [दभषटमपः 

खयरपेवापगमानमशचविङ्गाच 4 पूनूपवन इत्यस्माद्धातोः करंणभिंकस्णयेोशरति स्यद् 
ततो मव ष् । पूयते प्रहणकाठे यैस्ते पवनाः । पवना एव॒ पावनाः उमांशोः, 
पावना उपांडुपावना उपांडनञकस्य ग्रहस्य पावना इत्थ ह्ीदौ 
भवृहणकरमेणापिनति तृष्णीमेव मश्रानुपदेशात् । अत्रापि उक्तेन ` देतुनाऽपिपर्मनं 
पवसीनमेव । भवा दौ द्ारवियत चकोरोऽनयेति । तथो चवमरधो मति--उशि- 
कवमिति भदाम्यांधपिपरमैनमन््ः। वत्ते प्ोमारोम्यं नाम जागूवीयुपांशुपावनास्या 
शदधयािष्ैनमनत् इति । परत्य मन्राृत्तिः,। -..- 

तादुपरे न्युप्य वसतीवरीभिरुपखज्य दक्षिणैः ' पाणिभिः 
्रौरभिर्यथायमभिषृत्य निग्राभषुपयन्ति यथा शुरस्ताद् ग 

` ` तीनादाम्योपाङुपावनानूुपरन्युपयोपरपयर्तः पपे न्युप्य -वपतीवरी मिप 
घज्य, दक्षिणैः पानिभिरिल्त्रं दलिणमरहंद्ाम्यां  पाणिम्ाममिपुण्वनतीतिपूतरसर 

त्थम् । नन्विदं सोमम्रहाथोमेषव एव वक्तव्यं सवाभिककाणमिष कर्प 
इल्यनेनाघ्रापि प्रभल्यवेति चैत् | उच्यते-मेहौमिषैवध्येतिरिक्तत्यले दक्षिणपाणिनि- 
यप बारयितुमेवान दक्षिणैः पौमिभिरितिपूत्ै -छतमिति थम् । तेनात्र दक्षिणस्य 
प्रिरप्ामध्येऽपि विरथ विरम्य दि 
कमिनापि पोमहांशुपांडु पवनाः 
पवे सर्वया दक्षिणस्यापताम्य वेमिना्नपि मवति पैर "तुं निष 
शतं यत्ततनूहोमः परौयधितता्थे क्यः संवेायैरिततं च 
प्वभिषकेनु निथमोमावत््रयिशचित्तोमो' नेति । मंहमिपवै ` एवं -दक्तिणनियमे जलत्रं 
ङ्गं 'नरो यतते दुदृहुदतिणिनेति मन्वगतं बहुवचनम् । नृशब्दस्य प्रथमाबहुवचने 
मैर् इति| :पोणिवचनं तेहिरण्यत्वधरदशीनाभम् । तथा ' चाञऽरपस्तभ्नः-िरण्यपाणिर- 

मि्ुणोति गृहात जहोतीललन्तप्र्श 'इति। प्रदेशो विधानम् । अव्यन्ताय प्रदेशोऽ: 
व्यन्तरे) पोमाभिषवादीम्हरण्यपाणिः करोतीति पा्वनिको विंधिरित्य्ैः । आव 
मिर्पदिसनोदनयैशतुपिया्थ यग्रप्रयोजेनंपरवेऽभिपूत्य निप्राममुवेयन्ति । बहुवच. 
नात्र 1 यथा पुरलतदविलनेनांधादना दः प निग्रभे भवतीत्यन्तो विधिः प्राप्यते | 
भवेशमवरहण नीतं मवति तस्योपांड॒मात्रयैत्वीत् । जा मा कवानद्रपपरेतयते अघ 
सेति केचित् । ` ̀ 

पव रिषो दितीवसृतीपथाभिष्ः |... - 



शक्रृष््ः] ` गोपीनाथमषटकृतैज्योत््ाम्यारयासिभेतम् । <र७ 

तरिरभिषुत«राजानमाधवनीये; सश्पिशचनि भः 
निपीय पिव) । अ्राऽऽपत्स्वेनविरे ष, उ क्तम अमिपुतमध्वयुरजञ- 

चिताःरकनिक्ति.तमनेत्राऽन्तरेणेषे जग्ेदभृस्पोत्तरत. आधवनीयेऽवनयत्येषः एवापा५ 
सोम्यः सस्या इति जप्याः विदभिपुतमज्ञिनोदचे सतित यहाति 
ते.गहमुेताऽन्पे.यः मन्धास्तनोदपृयोद ्तमुततरत आधवनीयस्य गत्वा तसि 
चनयति । उपतननारथानां वततीवरीगाममिपुत्य सोमस्य ओष :एव पन्या इति । 
इदमप्यविरोषात्छीक्म्यमेव । तुनोद॒ने पिुमातमणयकर्तकम् । पूत्रविरुद्ध- 
स्वादापूवनीयेऽवनयनमपलमनान्मिव केवलाधयुकेत -न भवति, रं तपराः 

मे केवटोजेत्कगैकताऽिं वारिता मवति 
1.3. न ॥ ¢ 

शवनन्तिन पिषिना विदितो दवितीय्तृतीयश्च पर्यायः, (तपाः. 
सहाभिष्रवो मवतीति । पुलि अपुपृथसष्गरहू--तिपरयाय इति । 

सुसभृत्९ राजानं, टता. परवितेणःप्रपीच्परो- - 
संशुखन्छतलवा तेभ्य .ऋजीपर .्पपोहति |: - + 

1 जानमानो पे त्वा प्रविनिण द्शापवितरण कटुनीष.ः 
माधवनीय एष परपीशमोपरे म्ण पूततमूसान्कताः मो म्यो वाप पपी 
दितजीषं व्यपोहति विमनततीलयैः | उत्तमेऽमिषवे निब्रामोषयने, जति होतृचमतती- 
यानां निम्रामोपयन्िु हेोतृचमप्तस्यानां नि्राम्याणां प्रमि; 

ऋमीपमुखान्तरोति । ; . .. २; 
विृ्तमृनीपं सेषु चेषा त ऋत्पमूता.एताडशात््रेणः करोति । प्रा्ेम्पः 

प्पच्छतीि विज्ञायत इत्यपः 
ह मा्वमुदातारो द्रोणकलशं प्रवसष्एनिति । 
भिति दरोगकढशविशेषुणछमदोगोक्त्योदकं वेति.-प्मनतपसय वयवृच्यर्म्। 

खर 0एउदववृरलातृपगिहत।र् एव, न सुव्रहमयोऽपरि :। चन्धोगसूतेः बहुवचने 
तेष अहात्. बावतु प्मुलीङृेषु .दोणकृवः [मःगूहनि -उपृरि.अतिष्ठः-. 
प ऋतपावमीचादिसपूनोकतेन पिथिना। 

अ्षप्याषर इत्यषोतम् 1 अंन्ववीमवेमातो$यम् ] ज्सवाषोमागेन प्रापु प्रति 
छापयितुमुपकषैनित । उद्व तार इति पूपूव्रादट्वीते,। 

पवित्रे ते बिततं ब्रह्मणस्पते मभुगौजाणि 
परयैपि विश्वतः । अतहतनूने तदामो 



€= ; .: सरश भीते, = [सभम 
अशते शृतास दरहन्तस्तत्समाश्तेति तसिमश्षदी- 
ीनद्शं पवितरङ्गातारो वितल: पारयन्ति । , 

तलिन्कटश उदीचीनदशभुरणशं परिश्र वितल वित्ता कोणाग्वाएयम्ति पथा$ 
पादमहा गृह्रनित्य्पः । उदव धिप्रदरोनमनेक्मशा स पेदेन पाठान्तरे 
पते तूसत्रिनियोगससे प्रस्य प्रारदशसते चापि भयमेव पाठोऽमिपरत पएकैवमभिपर- 
सोदमशत्वमेवाभिमेत पररपयेयेतदर्म् । 

एतयेषाप्वधुरभिमश्नपते । 
एतेष पित्र त दतयेतेवैसयगैः 1 वयोदधति पारणं त तथेति निष्कृ. 

ऽः । नेन परापृशालन्तीतेताच विनियुञयते ना5ऽण्यकन्तरतिति बोध्यते 
तथा च एवं कमपि प्वयपू्रनोभिप शन्तिकरणं न मवति । वितलमानमिति 
शेषः। पवित्रमिति लिङ्गात् । 

तस्य यजमानो नाभि करोति । 
तस्य दरापनितरस्य । तां मितननङठे दशापतितरप्य नामि कतीस्येतष्याध- 

कताऽत एवोक्ता न चेदेतस्यानयैक्यपङ्गात् । तथा चाप्वययेनमानो वा ना करो 
तीति किकिस्पः सिद्धो मवति | भय वाऽन्तमोतरतो भिचुकयैः । तपा चधपुपरेणं 
पनमानककं तिद्ध भवति । नामिरानदः परवनव व्यारुयातः | 

होतृचपसेन चास्मर्स॑ततां धारा स्रावयति । 
सञावयतीत्यनन्ते चकारोऽनेति । तथा चायम भति-यनमानो नानि 

करोति प्त एव धारा स्रावयति चेति। नकाशप्य मध्ये पठन शुतिरेयमनूदितेल मीयते 
अवषारणायो वा चकारः । यजमान इत्यनुवर्तत एवाहमिनतेऽपि । सष पत्ररथ । 

आपवनीयादुमेतोद स् घनेन होतृचमस भानयति । 
उरैतृप्रहणं परिकर्मिचमपाघ्वदुनयदृत्य्यं नलधुवयदरत्यये तध्य कार्याल. 

रम्याएतत्मनापंमवाेव भ्यादृततेः । उदनं नाम पोमप्रहणामश्मतत एव । तथा चोद् 
श्नं चमपरमिति बह्व् वाः । आपस्तम्बोऽत्र विशेषमाह -- पतता धारा छवपितम्या 
कारो ह्य पमो मवतीति विज्ञाय वं द्िष्पात्तश्य विच्छिन्वादिति । अध्य 
यनमानघ्य कामाः पृष्येरभति फटार्थवादः । 

क्लवस्या भाराया ग्रहानपहाति । 

* क्षवन्ता ईति युक्तम् । 

१क. भेता पाद" | 

7. 

॥ 1 



१]रव्छः ]. गोपना मइक्रतरयोरप्राभ्याख्यासमेतम् । 1 

माभिरेरेन सवय। पराराया हयः । सक्या पराया इलभादाने पश्चमी । सवलया 
षारायाः सकाशादभृक्तात्महान्फह्तीतयथेः । अण्या भारत्रा बरहानयृहतीव्यैन्धवाव- 
चादिषु पारायामणुत्ववरेषणादन्तयौम महत्येव भारा । शरपकमृते तु अन्ती 
बादग्रहत्वं नोक्तीति द्र्ष्यम् । एतदन्ता परिभाषा धरब्रहमगमू | 

उपयागरहदीतोऽसवन्तयैरछेलन्त यपू । . 
~" मुवसत्यन्तः  गृहातीति पू्ूत्ादनुवति । 

तस्योपाश्छुना करपो रपारूयातः । 
उत्प नगमने एव्र पथवत्तानमेतश्य पूत्रष्य . 4 १ त्व्नोह्वानमन्रस्यारो विशेषः 

स्लांकृतोऽति मधुमतीर्न इपवि वथिम्यस्वेन्मेम्यो रिमेस्यः पदेम्प इतिं | 
अरयधोर्षाशुदषटत्य स्वाङृतोऽतोत्येताव ए अरणे मधुमतीरियप्य -प्रकरणपडितस्व 

पितेः। वि 
उपाशचना कल्पो व्यारूपत इत्यनेन. रात्रेण होतारपतिकभ्येतयादिके तद्ध पः 

वशेष्माह-- ¢ 
दक्षिणेन होतारमतिक्रम्प्र बार्त्वाऽद्धिति दक्षिणं परि. 
धिसेभिमन्ववतिष्ठते दक्षिणं परिधिसंषिपन्ववहूलय स्वाहा ; 
सा सुभवः सूर्येति पाजचमुदचपूजुं दीय संततं जुहोति । 

वाक्तवाऽष्धितयथ भनह्वाऽदवि्पनेन स्व शालाप्मेन मने व्रिकल्पते । अथ वोत्था- 
चमन्नशेष एव मन्वादि यमः । स्वाहा ता पुभवः ूथायति पुनप्रैरवचते, 
पूम्रतोऽनतकृतरनादं चोतयति । तथ। च देेम्ष्वा मरीनिपिम्य इति होममन् 
स्मैव शेषो विनियोगान्तर॑मवा्विपि तिद्धं भवति । प्राचचपुरशपेरानीदिक्पथन्तम् । 
उपांशुना कलो व्था्पात इत्यने तिद्ध च दीव पततमितिवचनं ` चैः कामयत 
भमायुकः स्यादिति निक तत्य चुहुषथं दविपयात्तस्य हतं निच्छित्ं जूहुयादितिःः 
सूत्रानरोकतकम्यतानिरापीवम् 4" ` । = 

न परिधौ केषं निमा नाऽऽगरयणस्थास्ा९ सपावपवंनयति । " 
चेन परस्य होमः । परेपहोमपते पेपतावनयनल्तप्रतिपततेरमावादधस्ं भवत्येव { 

एष ते योनिरपानाय तवेति षार सादयति 1 
पाशचमन्तयामपत्न, स्ादनमायतने [ 

<: “ “: नाु्षदपाति। प , ̀ 

१०५ 



श्क्ः ; ° , सेरयाषाठविररचितं प्रौतसु~ ^ " [ ९ अष्ट्रमरे 

1. : ते अन्तरेण व्यानाय सेस्युपाश्ुसवनं 4 
ग्रावाण सभस्ृषटमपर्ुपात्रेण सादयति । 

; ' ते -उन्तर्यम्योः पत्रे । 
य॑ कपयेत भपायुक्ः स्यादिलपस्सृषटौ वस्य -सादयेधं 
काभयेत पषषमागुरिपादिति सभ्सषट तस्य सादयेत् । 

यं यमानं प्रमायक्ोऽद्मायुः स्यादिति कपयेत तष्य यानस्य क्रावपछश. 
वपाशुप्वोनासंशानुषं घतयामि: पादयेत् यं यजमानं पव पूर्मायुहिषा- 
दितिः कामयेत तप्यक्रतौ पं्टटव्ववुः ` प्रदयेत् तेत्र न हि निन्दा निनि 
परवीतेऽपि तु सुं स्तोतुमिति न्यायेन पूतरप्निनदराया ` उत्तएपन््य ` प्रशस्वये" 
तात्पर्यम् । परिकरपलञ्पोऽध्वयुः कथमनिष्ट यननानप्य कमृथीत तस्मादैवददु- 
मपोरपछृष्टतया प्ादनमप्रशस्तत्वाजैव कामिति । उत्तरः कम्पः कडपो निल्योऽपि ॥ 
अये प्रः: केवलेनेपाशुातरमातरपेवशं केनः निखेन ` कलयन विकते. भवर 
कमिषातुश्वमेऽपि न तैकपः कामनाया यजमानगतत्वामावात् । यै दवष यनमानं. 
यनमानः कामयेतेति नमान चेदेवंरीत्या कामूना तदा कोमनभ्रयुक्तः पैक्स 
मवलेव । 7" 

उभाबुदिते ज्दोत्यत्वरमाणः । 

 तमोपेति परातरनुशकतमा्विपि यस्य करीररणवषये छरा नालि सोऽस्मा 
एतादशोऽव्यूतोवुपा्नधमितुदिते पूप प्ति जहोतील्ः । 

` तरमाणस्तरतुदिव उपौशुपुदितेऽन्तयापम् । 
शक्रः. पूरीरवा गैरण्या्ः 1 तराया, पल्यपृपि उदिति एवानायीपे 

गृहति, उमयोरुदिते .महणेऽपि खक्े. सवनततमापनकरणपामथ्यैवताऽपि अनुदित ` 
एवोपांशर्माह्म इति द्विविधोऽत्र नियमः" । अनयेवे रीत्योमेरुगादानं क्षकं ` 
नन्वेति ्र्टव्धम् |... ५ 

उभावुदित इत्यक्षामू् ॥'९ ॥ 

इति दिरण्यकेशिनेऽष्टमषश्ने तृतीयः पटलः । 

अस्िन्पतेऽपि देनद्रवायकारीना महणमुदधित एव यथा मति तदनुरोभेनाुगरििऽ 
न्तयामग्रहणम् | 
"~ रेखामातसतु दरयेत रिभिस्तु दिवाकरः । ~ 

उद्वितं तं विनानीयोत्त् हो प्रकरप्यत्ः -“ ` 



र 

भवपददः |; ओोपीनाधमहकंतञ्यौत्ोययाख्पासमेतम् । 1 

;'इत्िहोग्रद्टं एवोरििकालोज्ज प सष्टोऽधैः | ~ ४ 
शत्पोकेोपाहशरीमदपरिशिमयानिताहल्तामरियुक्तवानपेययाभिसर्तोमुखपा- 

जिद्धिपाहसरपनियक्तपौण्डरी कयो जिगणेशदीक्िततनूनगोपीनाय- 
५ दीक्ितद्िरवितोयां श्रीपद्धगवत्सत्याषाददिरण्यकेभिम्- 
ध ्राम्बुषिगतनिगृद यरत्नालामछृतविदरजजनसंताप" ` ¡ ` "* 

छामिकायां, उयोत्स्नारूपायां हत्ताव्टमम- 1 
शरस्य दनीयः पटलः ॥ १॥ 

कपा्मप्रभन चतुथः पटकः । , 

रव॑तरसाम्नन्धवापवाप्रानृहीपात् । 
< < साम यक्िनत पमो रथेतरसामा तसिनयतरपान्ननद्वायू देवता यस्य 

प्रहस्य प्त देनद्रवायवः।परोऽमे प्रथमो प्रदे येषां त देनरवापन्य। ताद शानपरहारयः 
ह्ोयदिलर्पैः । भरषते प्रयोगे रथंतरत्तमिवितयपामानार्यागा मतम्।-तथ्। चः 
पर्तस्नः-न रथंतरपतामानमक्तवा वृहत््ामान१्हेरेरित्ेक इति,। एक इतिव वनान्य 
नियम् इति बे्पते | 

वृहत्ताजनि. ुका्रान्। 
शकः इको यें वे शका एतादशन्महानृहत्पानि - सोमे गृह 

दैः । असिन्पलेऽनतयुोत्तमा र शुकमेव णदी हिरण्येन , शरीः र 
दृचैन्धवायवं गृहीला तं परिमृष्टपयनने तदपि शुत गृहीत्वाते 

प्राविता ेतराहणं. गृहीत्वा शुनशौतेन, पयत श्रील 
व्ये प्रयोगक्रमः । नचात्र तयातिटोमाततर्मन्तरविषिः.| २ 
विेषणाप्तमवत्त्र सरमान्तरप्तेन - व्योवतेकतल्वामाव(तपकठज्धोतिषठोमन्यपनातम- 
वाल | अतः ` तार्यीमवान  उवोतिौनस्य" रवतरम॑निं 
वितिः। नि वृहत्साभनिमिते शुक्ररनविधिरिति ीचपंमूग यरि 
स्या दरवायव्रान्महान्गृहीयाचदि हतसाम ॒करा्रातिति शमो यदिशम्दउन्योति- 
ोमप्रकरण एतस्याः श्ुतेः-पाठा चः तो मरोव्देनः-ज्योतिठोपसेवनुतादात्. ।पिरोषणतवः 
ठु. अपोगर्प्चच्छेदेन ` पररविते विस्यतवृहत्तामिन्यवच्छेदेनः -भोपपननं द्रव्यम्, ॥ 
तथापरं द्वितीयाध्ययि तूतीवपारे जैमिनिः कदृदेयोगा्केमीनतरं : परयोनयेसतः 
मोग्यरोपसूतत्वात् । एकस त ,छिकभेदा्ययो ननार्थपच्ेतैकसवं मुणवाक्थला दिति= 
ूखराम्याम् 1 एकस करकी पहयसिङ्गेद धतरा वृहत्ानोभगक्तमतयेवहल 
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स्य लिङ्गस्य छरूप्य मेददपरता्रयोजनमृच्यतेकत्वमककतु परत्वे । एतेपामुराह- 
तेन् मुणताकंंतवाहणा देन्दकायकञतवारकृलद्योनि वाक्ानि गुटाक्ाति तस्मा 
द्ेतोरेककतुपरलमेेति दवितीयः । [ प्रषम ] पृत्रर्लु रफतेरपामलादिः कतु- 
संयोगात् । प्करतु्नन्धत्कमान्तरमेव प्रवोनोदोषयेत् । दलः . संयोगस्य रथ्- 
तरपतमिति पमरघयोगघ्वकचेमे कत्ते क्यौ . मूतततादवगतन्परचछ्व ; च उोतिष्टोमे 
पिमवामावदिति।. 8 ५ 

उभयसान्नि याथाङापी। 
उभरं पाम रपतरगृहदात्मरं यहिमन्सेमे त उमतरामा तसिन्पापङ्मी वथा 

कामे ययेच्छमन्द्रवायवागरता शुक्तप्मता वा मातिल्यणैः 1 एत्य भरङतावधमेन त्व. 
पष्ठातो्यागदौ निशः 

देन्रवाकागृष्धीयाद्ारकि प्त॑पोे । 
` कणमरयेतरास्थविकारमिदधेपृष्ठयोगे एवरपवन्ये यतिनतोमे पति यय पेद श- 
््नन्तगंतदशमे खण्डेऽभनिोमेन कण्वरथनरपान्ना वैद्यः पुष्टिकामो यजै 
यथ धा राजना महतत दे्दतायवा्नेव गृहीयादिलर्भः 1 छ 

दैनवायवाग्राडरवेष्वनधहीनेति निले कम्डे। , , `“ 
उपोष्ठबनधुरितयनःतरं कनीयतताऽनिक्रान्त इति शेषः । वगा एषा यदरन्वायवे यं 

नदवायवप्रा ्रह। गृह्यरो वानमेवानृोनतीलयु क्रम्य तत्दिन््यवा्रा अहा सृहयन्त 
इयैन्द्तायवाग्रतेपपेहारोनदा पत्रहलेव श्रयमपठिन च नित्ये जयेषवन्पृहतेति 

सालनतरे फडश्रकोन कामये विधो चेन्दताववा्ौत मत्री । जपेषठवनयुरिलयस्यं 
ंयेषठप्रातेलरभः । अस्मिनये श्रुतिरस्ति न ज्यायां कनीयानतिक्ामतीति । एन्य 
कोम्यतवन्दवायत्रन्गृहीयायः क।मथेतेतयुपक्म्प न ज्पा१। दपं कनीवानतिक्रमतीःं 
सयुपपंह।रात् । कनीयःकृत।तिकभपरिहर् एवात्र कामना | ५ 

देनदवायवाग्रन्यहधयाद्पयाविन इति ब्राह्मगब्या- ८ 
खूयाताे काम्यानि ग्रहणानि तेषां चाथाङापी | 

आमय रोगौ 1 अन्तयति" घारा्रहतेऽ, न तसपपमैनदकयक्यहणं कि कुः 
सप्यान एते्धवायदः । न चैन्द्रवायवम्रन्यृहौ वाचः कामयेत यथापरं प्रनाः कसे 
सनिति तदनन्तरं काम्थामंताविधानमिति पतौरितः प्रतिक इति वाच्यम् | तुत 
धासम्हाणामेवन्नतापिश्चिशनां फङप बनधात् कराह द शमा१।य पश्चमे पाद् गमन: 

कमितेयोगे तु क्चनादाितः प्रनिकरषैः स्यादपि । शुकामते -तु; न सस्थानस्थितिः + 
अ्ा्ुकिाश्रताया पतक विवानत्५ तत्व सिते प्तेविक- 1 तथच दः 

ॐ 



1 

भरन: ]: ̀  गोपीनाय॑मङ्तजोरधन्वाख्यासमेतम् ! चदे 

याध्याये पमे पादे ओफििः-~यरेषु चामशकरः पूर्््या्दादिमिति । ेनदरवायन् 

विधारण भहतनातदाश्ितव  शुकरताः फले. विधीयत: इति न. -सवादित् 

अरतिकर्षः  -तथा, च दशमाध्यये पशमे पदे -नैमिनिः--परलदि्रवायवाम्य कतरः 
देशलतिति । गहीरनिति जहुवचनातपत्रपरता भेतरावर्णाग्रजायाः । म्नात 
स्यानायः -सवेतयुपाशवनपादनेतरमेच। ऽ मैत्वरुणचमतियिकपौकरेश(नामाधः) 
बुलीमेऽवनयनं कृत्वा तिर्यक. पूतभृति तदेके शमवनीष् द्ोगकटशदुषसीर्यः 

पूतभृत उन्तीष द्ोणङुटशादमिरारवतीति _स्छरोकपरकरिण नहिपपानातूः 
भेव प्रदणं वाचनिकम् 1, अगवाऽतीगहोमोततपमव मत्ावहगनमीयागर. 
धके शा श्अाऽऽधृषीयेऽवनीयेत्यादि आ धिनमरहमह' कृतैन्दरवायम्रहणारि 

धरप्रहणान्तं कृता भारं विरम्य प्रपीड्य पवित्रं तक्निवाय- प्वनीवपशूषा- 

करणाद पानम् । शुकमतायां प्रकारः परणेवोक्तः । मन््यम्नतायामादौ मन्षिने 

गृहीतव्यं गृहीत्वा ततस(रेनानमतरं मन्थिनं पाद्पितवा भेत्राबरणङकऽ।दना, 
नन्तरमा्भणमहणप।इनापि 1 जंग्रपणायतोकंयमतयोः पवममतोर्यहणनननतरम 
नद्रवायवादीनाम् । एतेषा पञ्ताणामिष्टत्िषधकल।त्काम्पलम् । =< 

भैतरावहणाधिनुकप्या्रयणोकथ्पमरता स्वरूपमाह -- 

परस्तादिदवायवादरमो से सायन्ते॥ 
` सनदे प्ते । पदन जमिरिषलादिति जैमिनिरपि । मुवदानास््दणष्य 
न परदानोषकतमल्वं तवे गृहीतेषु पशवातदनृठानात् । नातः, भदानाकैः । तथाच 
जैमिनिः-प्रदानेः चापि पतोदनवदिति | = सि ध 
` रं परथोगमाह-- 

दनाय गरधवि। ,.', ` 

सामान्यप्रतिजञानं काम्विषयक्लशङ्क निकौयितुम् |. .; . ~. 
आ वायो भूषतु , पात्रपुपयच्छतयुपः, 

¦ यामगृीतोऽपि वायवे तवति तसतिनाति । 

; - उपयमनं नाम धरायाः प्रमीप नियमनं भारणमिति यावत् । तस्िन्धापया अव, 

सतदूषो पत्रे चतुमागमयूनं पा्रा्मिते पोषं गृहातीलः । 0 

पात्रपपयम्ेन्धायू इत्यनुत्य पुनरेबोपयच्छतयुपय- ग) 
मगृही तोऽसी्रवायुभ्या ` त्वेति ` तस्िनपुनयहाति । ४ 

सप्म्य.घारातो दृरीहृोपर्् गृहति। पुलरओषयच्छतीतिवचनं - पा्मेदृश 

इनिरापार्म् 1 पुरमोपयच्छतरयोेनैव तिदे तिमुतहीतिवचननदवायव् 
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हणकाठे.पुतरापपनमेत्र वरापन्यपत्र्य, -देवायतभमहणं तु मिकान्रं इति" पुनः 
शाङ्खपतदवषर स्यरदरपितृम् । तस्िनयुनयूह तीतेताकनैव तिद्ध पुनेवोपयचछ 
तीतिव्रचनं-घारतो.दुरीङ्तस्यामि-पातरस्य अहणपभय एत धाराया : भवल्तदेव नयनः 
केव. यात्स भूक तु मधये धाराप्मीपे मचपठनक्राछ एत्र भरणं यथा स्यादि 
स्येतदरथम् । वापो्िवारप्रहणवरिषये नाद्मणम्-तामिन्ो मध्यत ऽवक्रम्य ̀  रयाकरोत्तः 
स्मादिवै व्याहता वागुयते तत्ात्सकृदिनोय मध्यतो गृह्य दिर्वाषे दवौ दित 
वराकदूभीतिति । 6 

पदृव्यापूते पथितं तेन परिषृजैप ते योनिः 
सजोषाभ्यां तस्वेत्यायतने सादयति ! 

, सम्यधरतमित्यनेन द्रोणकरशोपरि धृत्य व्प्रदृततिः क्रियते । तेनेति वचनाद्शा 
मिरेषै परिमार्ननमाप्तमनोक्तं मानवमूतरोक्तं च निवारयत | भायनने खक्यनि | म्र 
दु पदिरण्ति पूरकतया पटिमाषया पतु जेषु हिरण्यश्रपृणम् । एत्य, कृत 
हृततममे वदेम । । ¢ 

परिमापषामाह-- र ४ ती) क 
एरस्तादुप कुरा युमा सहन्त -इपूरिषटाुपयाग कचा । 

; देन्ायव््रहणेत्तं परिमापुक्रणुदितायन् एतस्या न रतिः 1. तुष्] चप 
युमिगन्ववदगपुपरिटदुयामसेऽ9 । जु येतस्यात्र पितेव 
विन तह वोननरपिः | अन्ध भश्नोपयनवनुषपकारय्( अह् ण 
पात्नोषयमन्पक्ियाया गये पिहितापा निर्कलापतेः । चतुर ्ठितेच- 
सेलीकारे परठपतमकाठपात्रोपयमने काठमेदपमेन तिरथकलामवात् | स्पपः पम 
काठत्ववर्पो न तु जननतवेमर्षः । अन्धषा तदववा । पुर्दुगयामाः 
येषा ग्रहाणां ते पुरहतदूषयानाः, वे परहा भनु पृ्लासततुपथामगुदातिऽ- 
परीति पडितस्त इति यावत । एताहश। ये गडासते यजुषा. गृहने इणा 
मबन्तीर्थः | उपरिशदुषयान। येवां अ्हाणां ते उपरिषटादुपामौः, येषां अहां 
मशषरदनतसुपामयदीतोऽतीति. पवत इ वेक् । एतादश ये. पहात 
शचा गृह्यन्त ककरगत्महग। मवन्तीयपैः । पुरतदुाम। जहत 'गृडन्त उपः 
रिषदुयामा न्ते नतूपयमिनेयैः ! एतेन कदाचन प्रयच्छतीति शूातङ्कयं दधि 
यज्ञो देवानां प्रत्येतीति य जदि यत्रा पोभस्त५ प गृहतीत्यादितथग्रहीयद- 
विगरडगपतोममहगवोरयामपाक पावा वामतेा अह्मे, तिध्यति (चोद्ये भभ 
कोड, खणड. तिका तथ -जातेर पिति तेषं मो पीप सतम्. म्यम, गृहणाति 

0. 



अर्थदः ] - गोपीनाथ॑महकृति्योस्ावयाद्पासमेतम् । ८१ 

वाचस्पति दिशवङ्रणपूतथ इति विश्वमिति वैशकरीणं महीमू षु मातरमित्यरेयग- 
दित्यमितस्पूत्रेण विहि भममे.विषुरति गृह्यमणि वैीर्यऽतिप्राहे विशवनिति गृ मनि 
वैवकरणेऽतिग् ह्य उतर. रिषति. -आििऽतिम्मचे- चोभयमुपाठामावादुप पमिनेव 
अगभ् । उपधान उयवानगृहीतोऽपरीचंशः । उ पथामश्चनेन पात्रा एयिव्युच्यते॥ 

वथा-च श्रतिः --उपयामगृ दीनो ऽप्रीलदियं का उपयामल्लपमादिमां प्रना - अनुप्रना- 
यन्त् इति.+ उपमेन एरपिभयैव गृहीतोऽपि हे सोमेति मन्थः । ~ 

सर्वग्रहाणां परिमार्जनं यय(पोनिषादनं च । 
-अहाणिामिति बहुवचनैमैव तिद्धे पर्णं परिनापार्थम् । तेन घारप्रहन्पतिरः 

कोक्थ।दिगररेष्वपि परिमारमनं सिद्धं मति । मत्र परिमापकरणासूषु महेषुः नैः 
प्रिारननम् । महं तम्टीलपरकलशचणरेकतव अहस्य संमार्ग. इतिनु नं मवति 1 
म्रहमन्नोेशवत्वत्सदेषु पमाः । एकस्यापि पिधनि तु गरहोदेगेन पेमर्गक्ल्वो. 
मयतिषाने वाक्थमेद् पततः तप्मदेकत्वानुवाद एव॒ । तथा च तृतीयाध्ययि प्रथेः 
पद जेमिनिः-एकलयुकतमेकष्यश्ुतिोगारिति । न्वायप्ररशना्थं च सर््रहणम् 1“ 
सवर्थ रं संमा्टीलेकलश्रवगारेकव अध्य दतर्नो न पयां श्तविकतव 
स्येव पेवन्यादिति । पतिमाजैनं यद्रा तेन ` पूत तसपेवोक्तलात् । ग्रहग्रहणं 
चमतिव्यवृस्ययैम् । एल ति्तवत्छस्निवतत नेव मवति पि तु विवव छर. 
पष्य । उदेद विन( विभ्ययेगेन तत्छस्दपप्याजिक्षाथां कारणामावात् । तपा च, 
चमतेषु न दमं इति । तथा च तृतीयाध्याये प्रप पदे जैमिनिः--प्तारंद्रा 
गुणानामन्पतस्या स्यात्, व्यवसा वाऽष्य. श्वतितयोगातस्य शबदपरमाणत्वारिति 
सूत्रम्याम् । ते्कारा्तमर्गरूपतंसकरहुणानां परइत्चमतत्तरदिगुणीनामभ्यव्यैत 
स्यात्त तु म्रदत्वचपप्तललहपव्यतस्य। ऽज. तेन चपपानामपि मर्म, इति प्रथमम्“ 
शर्य | उतरपूत्रेवाशम्ःपू्प्वयावकः । व्पतयेतानामैत्य, अहचमतत्तरद्" 
पावच्छरन्न्षदयप्य अरहजचमतात्मकष्य तियो. मालेव शुतितवन्वे। 
नहु चमत पा्ठीति शतिवन्धतलत्मद्रिपनन््ातततय मरश्रुतिप्षबन्धत्य शबर 
भरमाणत्वाच्छन्दैकगम्धल। रिति द्वितीयमूत्रा्ैः । योनिशकदैन कारणीमूलमन्रायतन- 
पेो्रहणम् । योनिश्च योनिश्च योनी योनी अनकिक्रम्ध यथःयोनि । तथाच यपा 
करणमश् यथायतनं चेत्यर्थः । योनिशब्दध्य कारणवानित्ं भ्रतिद्धम् । स्थानव(- 

चितं तु योनिष्ट इन्द्र निषदे अङरीति श्रु इन्द तवोपवेशनाय स्थानं मरा कृत 
ित्रथत् । रहणकाठे व वष्न्योदकेऽपथानं बोधा्नेनोक्तं तदपि दृषटपरयोननते- ` 
मवनायां कतमं तपत । अत्र परिमापाक्रणादनतयामन्तेषु परहेषु न पमाम् । 
चकार ऋगुपयामयोरनुदषणपतमुचया्ः.। ` 



} २ त्याषाठविरदिते भौतचलं¬ . 7: ,. [ € भ्र 

अयं वां पित्नावरुणेति मत्रावरुणर् राया वंयर सस- ५ 

बान्सो मदेम हव्येन देवा -यवसेनं गावः । तां ति 
सेत मित्रावरुणा पुवं नो विश्वाहा -भत्तमनपस्फु- ` `“ 
रन्तीमिति तर शृतशीतेन पयता ओतवा सादयति। , 

ेखतूद् य पातरपुपवच्छतोति पपीमहेषवनुकीि । भेतातरगमिलनन१ं मृरहीलेति' 
शोषः । अधरे व पित्रवरुगेवयद्विषु तत्तदयतीकेनं 'तत्ति्कमरंरणपश्रंपहिताः तत 
सशर गृह्ये । तं भतरावहण शरूतसीतेन तं कं कच्तं तन प्रयत पूपीपादितरो- 
हेन श्रील मिश्रयिततेलैः | श्रुते येतवद्यदधरषानि ̀  परकतधममैव दोहं; प्यत्र 
शतेनेति ।.शरतिनत्येतव्युरमाने तापो न स्प्रतद शतोेति 1; शतशः पकः 
पातं पह हि, पभिति्मप्गात् ॥ यथदितप् तेण -त्त्मच्रान)) तततरेववाठठि"ः 
ज्कग्रहणमन्ततद्रह) तत्तदेव खिङ्गकप।दनमन्रलवेदहतादन् इवि, प्रहोष 

पिव्रिमिः +; भेत्रावहणम्रहेऽवे कां मित्रेति, उपवामद्हीतोऽप्रि नित्रावहणाम्णीः 
सेति एवते सोनिकुतायम्परं सेति मेलवहगपरे न्रा; 1 ̀एष ते योनिनिः 

लवि पादनुमः। । 77 
1.1: अयं वेन इति चुकरोः दिर्णयेन श्रीगाति। 
-ुकरमित्यनन्तरं गृहलेति शेषः ।' अत्र" हिरण्येन श्रोणातीति पर्न पानात 

हिरण्यश्चपगर्यानियता | उपनामगृहीतोऽति शण्डाय (ला) एष ते: शोनित? 

पाति अ्रहणततादनी मनर । #ि 
तं भंहनयेतिः मन्यिनम् + 

1 "गृहीतेति शेषः| ५ 

1.“ । “ म्रनो नः येषु वेषु जुहदविपैः शच्या बनुधोः 
4 ्रषन्ता । आ' यः शौभिंसतुविचम्णो अस्याः 
ˆ : शओ्रीणीताऽऽदिषं गभर्तावितिं ` सकतुभिन्थिनः 
0 त्रणोत्वासमानमनमिध्वशस्पा 

उप्यामृदतो ऽति परकीय स, 
पक्षो यतपिष्टानि । तुप्रैष कस्य रुः 

ष्ादनोवोक्तं तच पुरेव । तद्र प्र पुकतृश कृ, 
ननविषयमिकित्न् । इतरानि सिकिरन् । इतरन्यहाानुिवपुनिःिरि 



वनपः] , गोपौनथैकतज्योचधास्णर्यसरमेतम् । 1. 

धैय नितरां श ग्रहानितिवचनरदिव. ज्ञायते परवति. देशे प्रायेण पकतुषवंतने स्यादेव 
तैश्च ` पोभप्यन्यिषो हविषां च परधपरं संप्मेने दोावहं स्यादिति,.। . तेनात्यानिः 
हीपि छश्च पर्षालितपाणिभिरेव राजा सष्टग्यः । शानानं सृष्टऽन्पानि हवीषि, + 
तथा च वाषटूग्िूत्र नारकाः तेफनेतराणि, इवीष्याकमेराजेति 4 काल्ययनसूतर 
अ~ भज्यमारम्योपदयततेदपः पोममाठप्यमानक्लयेति । बन्दोगपुतरे ब - न राना 
नमाङम्यातुपदयर्याप आग्यमाठमेरप्तयाऽऽज्प ९ रानान्र प्त्रे .। भश्वजायने- 
न्नित तत्र राजैस्पशीनेपस्थितेः पराक्धोदकमिति . उदकषवशो .रिहितः 1 पएल- 
दन्तानामुपांशुश्वरः 1 

ये देवा दिव्येकादश स्येति स्यारपाग्यणमा, 
अयणोऽसीति वा परस्तादुपयामेन् यजुषा 1 

स्था्रहणे तां विशव देवा भग्रयण्मस्योरनमदृहनिलात्र्थवारवोपितोमोदेमावः, 
नाऽऽ्मयण्महणक् ठ कर्न्येति क्तोरणाय। स्याद्या गृहत । कायन्येन जोति । तपाः 
न्येन पत्रेण  पशन्द्हन्ति । भन्थेन् प्रतियन्ति । अपो व्यावृतमेव तथनमानो, 

गच्छतीतिश्रतिचोरितस्याीकरणृ्ततरहातुरुपणाय् च । ये देवा दिव्येकादश स्य ए्मि- 
व्यामध्येकाद्श स्याप्ुषरो महिनिकदश स्थ ते देवा यक्षम जुपध्वपुपयामगृही 
तोऽप्ीति भये पे मन्नः | उपयामयृहीतोऽप्यापणोऽपति स्वामयभो निन्वं यज्ञ 
निन्त यततपतिममि पवना पाहि पिषणुषत्ां पातु विशं सं पादीन्दिमेगेपि द्वितीये पके 
मश्च: । एतेनोपरे्टदुपयामस्पैवाऽऽअणोऽपती्यं शेष इति शङ्का निरस्य । आग्र- 
यणोऽपतीति पुरसतादुप्यामेन यनुषा वेलयन्वयः | पुरस्तादुषपमिनेति विदेषणासूर्वभशच 
स्यक्वादुप्रिष्टादुपयामतवं सूचितम् । स्प्टमह।5ऽपस्तम्बः-ये देवा दिवोत्युपरिषदुपया. 
मय् पुरसतदुपयमिन वा यजुषेति । पूरसतादपयाम। यनूषा गृहान्त उर्रिषटादुपयामां 
ऋेतयेतेव तिद्धेऽन पुर्तादुयमिनेति वचनमेकंसयेबोपोमस्य मध्यपातिन उभया 
न्वपित्वदमयमच्रस्यामि पोपयामत्वमिति, तेनोपयामह् पपाठ मरवकिस्य पोपथामत्वं 
कप्योपयामरहितत्वं तथा च ॒यप्योपय।मैरदितत्वं तत्योप्यमेनैव अदणं स्यात्तु 

भरवनुरन्यतरान्त इति तद्यावौयितुम् । तेनोभयपकषेऽपिः तत्तन्मच्रान्त एव ब्रह्न 

सेवेकते।पथमिनैकत् मनरान्त इति पिद्धं मवति 1 
द्वाभ्यां धाराभ्यां शाति 1 

सयमान्प्रति्ञयं दवोषीरयोः प्ादिसार्था । 
य आग्रयणस्थास्या^ सोस्तस्येकदे शमन्य 

स्मिन्पातरे कनिषिच्य द्वितीयां धारां करोति । 



३८. ` संत्याषाढविरचितं भीतयुधं- ˆ ` [९मष्परभे- 

अनेनं ज्ञायत उपांकुपाभ्व. विं विली निशनतरं सेति । हदभपि प्तायोऽपेप्व 
होमोऽरपष्य स्पाल्यामेवनयनविति । एकमेशभतुथाशरूपः | भन्यलिन्यलिन्कलिभि- 
सपत्नि निषिरप ्ञावयित्वा तेन द्वितीयां षारां करोतीलर्षः। 

विद््ती. सरमा रग्णरमहि पाथ। पृष्पै^सधि- 
पकः । अप्रं नयत्मुपक्षराणापच्छा , रवं भयमा 
जानती गादिति पुरोरुचमभिचरतः कषौत् । 

उपयममश्रासरगुच्यते यक्तस्पाः पुरोरुगिति पेना | यत्राभिषारनिमित्ते प्रह 
प्रहणे विदेषभूताया ऋनो प्रहणं क्रियते तत्र पुरोरुगिति पत्तयोषादानम् । दं मैत 
प्छूतातमिवय॑मायत्योकसपा्ता पाम् -उकधपम्रनयहीतामिचपेमागः सर्वेषां वा एतत. 
त्राणामिन्धिवं मदुक्व्यपात् पर्वणतैनिन्द्िपेगातिपरङ्धे परलत्यभिनोनेविव्य एति 
पुरो कुपादवामे रहती वाेवेनमतिप्ुङ्के -१। सवत्सेधाण्यएणानि गनमेलयाह 
मृत्यो लेश्ाण्यरणानि तेनैव मृत्यो; सेत्राणि न गच्छतीति । भंभिवरतीत्यमिरंसत- 
स्याभिवरतो द्ष्यमुदिदप। भिरं दुर्तः । एतादृशस्य यनमानघ्येम पुरर कु्षात्। 
रुग्णकत्पदषटितसाद्विति भाव; | भत्र शूतावुपपामप।दामावादुपयमिनैव प्रहणे नरगन्त 
इति ्रष्यम् | 

ध तरि्वश्रपयेति भरातृष्पवतः ।- 
भत्यः पहलदतः। पूष कलपलतयेषपकरय ॥ अवं तु तकतापकापप्ती- 

कारयेति मेदः । जतराऽऽप्रपणोऽपीलयमूषिादुपयामद्येव शोषः । पूर्ीदधिकरपमो- 
धकपदामावात् | भम्रवगोप्रीवयस्तिन्मन्रे अतृष्यककापकारपतीकारबोषक्पदामा- 
वेन तुपयोग। तमवच | पादनमश्रःपू॑वदेव | 

आग्रपणं गहीत्वा हिमिति तिर्हि करोति 
कनैरगरेऽथो चैरथ सूचेः सोभः पवत एति 
शरिगाह ्नगरेऽपोैरय सूचैः ॥ १० ॥  ' 

भाद्मथणे गृहीतेतिववनं मैमितिक आग्रपणग्रहण एव वद्षमाणमभिनन्रणान- 
भिति शङ्क व्पावर्तयिदुम् । तेन निलेऽपि अगप्रथणग्रहण इदं पलेवेति तिद 
भक्ति | िकरत्य ईं हामितिनानारूपतवादिशटपरिपरहा्थः पाठो हिमिति | भग्र 
उचैरितश्रगाच्छनैःशजद स्वरे वति । शरुः पूवेरितिशठमनदपसयमक्शसरा 
उच्यन्ते ५ शनैरुचैः सृथिरिलयेतत्रतेव कार्यस्य स्र्रये ठव्येऽ शव्रोऽथशम्द ~ 
द्वं वेदं ज्ञापयति प्रभे भिः शनैरनन्तरमवोशचलदनन्तरेव सूभैरिति न तु एकवारं 
पतितत उवैत्ततः सुैरिपयेतदशक्रमेगेति । एतेना्ासमतिषरं त्रएवृत्तिरमि तिद्धा 
मेषति । सुषेः ूदरुचैरेतेपा सुहता । सोमः पतत इत्यत्रप्येकेव द्रश्यम् । 

# 



४१०१] ` गोपीनाथमहृकृतज्योत्ब्राग्याख्यसमेलम् ॥ <ए९ 

असमै ब्रह्मणे पयतेऽसमै स्नाय प्दतेऽसमै सुन्वते 
यजमानाय पवत {व उजे पतेऽदूभ्य ओष- 
धीभ्यः पवते वनस्पतिभ्यः पवतेः चादापू- 
यिषीभ्यां एवते, सुभूताय पवते ब्रह्मव्ै- 
साय पवते यमाना ` पवते मकं ष्यष्ठषाव 
पृषत दतिः स्मोममभिमन्त्य वाचं विषजः + 

पो गृहीतम् । भमिमच्रणान्पवहितोततरमेद वा व्िपृनते ॥ त, एव, त/ योन 
भ्यव देदेम्य इति सादनम् । वाचं विमूृनत इत्यनेन वाब्िसष्टा मयेति भावना 
कर्नयेति नोध्यतेन तु वानि सैपा मापणे. मध्ये कर्ेम्यमिति । नाग्रवण- 
निर्वचने छतो -- वामे देगम्योऽपाक्रमचतायातिषठमाना ते देवा गाच्यपकरानतीबां 
ष्णी अदानगृहत पराऽमन्यत वागन्तधैन्ति वै मेति प्ताऽऽम्पणं प्रवागच्छततदामपण्- 
स्याऽऽग्रयणत्वमिति । 

अति्ा्नन्एहाति | 
जतिमराह्मपं्कान्महानगहणातील्ैः + प्ामान््रतिजञेयम् । दयं च प्रतन्ता पूरा 

नतेरोक्तासिकल्वन्यात्यथ । न चेोकधयेगृहीयादवि्निति सरे गरहीत्या इति 
विशेषवचनं यद्विषये तैव नान्यु विक्ृतिष्वतिरे श जस्ययोकथ्ये गृहोयादधिश्वनिति 
पेषे महीतन्या सृयुमयत्रैवातिदेशः कृतो वपर स्यात् ए भभि्ेमे तु बरहीतन्या 
शति वौकयं तु नियत्य पतेति वाच्यम् । गुणकाममदययं समानविषान+ 
स्याऽऽवदयकतय) पुनःश्रवणस्य समानविषाना्॑सेनन्यशरातिदेशनिदृद्पमावात् । 
सा चेकादशाध्याये भरण पदे जमिनिः मम्यग्र्यत्य विहताकुपदेशदभ- 
वृकतिः ध्यादिति। ¢ 

अग्र आगू मि पवस इत्यभेयपुततष्ठमोजसा 
सरेलय्रं तरणिर्वि्दशैत इति सौरम् । 

उपयामगरहेतोऽस्ञ्जये त्वा तेजस्ते । एष ते योनिरसमये ता तेन इत्यश्नि- 
प्य ग्रहणप्तादने । उपयामगूहोतोऽपीन्ाय त्रोनलते, एष ते योनिटिनराय ल्वीन 
स्वत इत्ैनदप्य । उपयामृहीतोऽति सूर्याय त्वा आानस्ते, एष ते योनिः सूर्याय 
स्वा भावत दति पौष्य । गनो अहणम् | 

ओजस्तदस्य. तिसविष उमे यस्समवतंयत् । इ््रषः 
ब रोदसी । अदृश्रमस्य केतवो वि रष्मषो 
जना९ अनु 1 पनाजन्तो अभ्रयो यथेति बेताभ्पामू । 

१९.ग. वाक्ये} 



८४२ सस्याषादविरवितं भीतस्- = [८भ०प्रभे- 

यदि यजमोनः कामयोत तदाऽध्वयु्दिमदपमुमामुष्यायणममूष्याः पत्रममुष्या विश 

उर्छिदामीति मन्मेण ` धुभमुत्सि्य तस्मात्सथानादपनीयेदमहममुमापूष्यायणममुष्याः 
पुप्रमयुषयां विरि सादयामीति मन्तरेण ते पु पुनलभरष सादयेत् | य एव शश्मीमे 
तत प्रामान्निरू(रोष्च पष्य यः सुह दिममाते मामे शत्रोः स्थनेऽनेन विधिना 

करोति । उत्तेदनमृषव्रहणम् । उत्ते मनत्रेऽमूमिलस्य स्थानि शर्नामगरह- 
णम् । आमुष्यायण इति तस्य गोत्रयुक्तं नाम । अमुष्यायण इति पितुनीमभेयेने- 
स्युक्तमेष प्राक् । अपुण्य पुत्रमिलन्नतयमुष्यशम्देन तप्य पितुनीस्नो प्रहणम् । अमु- 
च्या विश इलत्रामुष्यशाब्देन म्ामनान्नो ब्रहणम् । विट्न्दो माभवाची 1 सूत्र 
इृदानीमिदमहममुष्याऽऽमुष्पायणममृष्याः पुत्रममुष्या विदा. उत्वमति परो 
हृष्यते सोऽपपाठ एवेति भाति | कथमिति चेत् । उच्यते-- अमुष्येति षष्टयन्तस्या- 

“ भ्वयापंमवाच्छतनोनापन।ऽपग्ह।तितुनी मगरहणं विना. केवमातृनामग्रहणस्याप्तमज्ञत्त 

र्वाशेति दरव्यम | तश्र विश हलन्तप्याऽऽपर्तम्बपाठानृपतरिभेव पाठो युक्त इदमह 

भृपमापुण्यायणममुप्य पृरममुष्या विश इति । तथा चैतादशो मन्त्रो मवति-- इदमहं 
विष्यं न्यं चिघ्तेनस्य पत्रं काद्या विश उल्तिदामीति ॥ भापर्तन्बपादतूद्* 
हाभीति | अत्र विरोषामावाज्ाऽऽदरैर् उदृह्।१ति पाठः । भयेदमहममूष्यत्य- 

~ सिन्मन्तरे पष्ठी दवितीय द्रव्या । दृदमहपमुमामूष्यायणममुष्याः पूच्ममूष्यां विकि 

प्ादयामीलययमपि पाठः पूरवम्त्रवदपपाठ एव पू्ोक्तेतुमिः । अघरापि पाठ जाप 
स्तम्नपादादुतरेणव छृत्त्यैव मन््रस्य मे९।म।बत् । तथा चैवं मन्म मवति--इद- 
महं मत्रं तनयं शरतेनस्य पते कायां व्रशि सादयामीति । इदंशब्देन भाते 
निदिरयते । जहुमामुप्पायणममूष्याः पत्रममुष्पा विश उस्लिदन्तु इं पाश्रमहमु्लि- 

दमरीति मन्त्राः दुक्त मवति । उत्तमन्बह्य तु अमुमामुष्यायणममुष्य वुतरममुष्यां 

विशि प्दयितुमिदं पात्रमहं प्ादयामीति | अत्रापि पष्ठी द्वितीयां भ्र दनय) 

शुनः परपमहादनदेश पएकेदं स्रादनमिति प्रदशपिवु न तु निलयणदनत्तसपत् 
पद्धावं एूचयितुमृत्तेदनविविछदविव तस्य विद्धः । य एव प्राम इत्यादिना फकः ्द्- 

इयते । अघराऽऽप्म्बेन विशेष उक्तः--ययेपर दुयादायुः प्रजान विचाछ्येतृणमे- 
तेन मन्मरेणोपरयपयतिहरेदिति । एतेनद पहमियेतेन । उषु शव्पसा कुनमार्- 
म्थाऽऽजिरं तृणमवगमयेदिय्षः । 

धुव सादयित्वा राजानमतिपावयति 
यावन्तं भरातःसवनायाऽ ऽतं मन्यते । , 

,. नलु धव^ स्ादयितवेति, वचन व्यर्म् । नैमित्तिककमा पिकारनिदृतयर्थमिति वेत्क- 
मनावाक्यनेव फटतिद्धौ तदन्तमेव नैमित्तिकमियेतादशाधे्दसैनस्यैव पुनःफदपरदशीन- 
भ्रयोननतमेनावश्यं वक्न्यतया तेनैष ̀ ततिदधेरिति वेतसम् । व्याप्तो माध्वनि 



भच °च] गोपीनाथमहकतज्योराष्यारुयासमेतमर । 

सवने छदि पुवः छनयेदायुरी अति धाय हीत्यादि प्रायश्निततं कृता तं पदन 
प्त्रेण दयितेव राजतिपावनादि करोतीति । एवमेष तृतीयेन । रानानपरिषा" 
यति । गरोगकञ्श इति शेषः । तपेवोपल्िततवासमयोननपद्वावाच । अप वा 
काठाम्यवधानार्ीमिरं वचनम् । अतिपावयतीत्यन्नातिरापिकथायैः । य। प्रतः. 
नाय।ऽऽपे मन्यत इत्येतत वरयात् । पावयतीति शम्दादशापवित्रेण . षारादुतस्यैव 
वसप्पोजनमवनयनं न पारासुततो भित्र्य । भत एवात्र वशयति विरमति का 
शपोड् भरित निरपातीति । दरोणरलशोऽधिकपोमानयने प्रमागक्रेष उक्तः 
कात्यायनेन -भघ्रापपणं द्रोणकलशं ङृेति । बौधायनेन तु द्रोणकदशमुपर्ध 
ेसयुकय् । राजादमपादतते वाबन्वमेकप्हाय।ऽऽपं मन्यत इतिवहुरुपूत्रकरणप्र- 
योगनं द्षटवयम् | 

विरमति धारा मरपीर्य पिपर निद्षाति । 
विरमति धरेलनेन तदन्तं सातत्यं बोध्यते । तेन म्हग्रहणस्यरिरिककठिऽषि 

भाराकरणं तिदधं मवति । परिनने दश।पविन्रंप्रपो्व द्रोणकटश एव प्रपीड्य पविध्र- 
निषाने दतिणहविधौन एवेखतर ज्ञापकणुकतमेष 1 

मत्ावरुणचमसीयाभरकभनैकदे शा श्थाऽऽषवनी- 
येऽननीय तिरःपतरिनं पूतथ्त्येकरेशभव्नपाति । 

भैन्नावरणचमपीया इ्यभ्र चकारो भतरावरणचमततयानामेकषनकदेशानां च पहै- 
सावनयनाधैः । भत्ावरुणवमकतीयानां सवो ्तमेवःवनयनम् | ए कषैनेकदे शावनयनं यथा- 
म् । तथा चाऽऽपललम्वः--एकयनानां यपाै५ सवख भेत्ावरुणचमपोया भाष 
वनीयेऽवनीयेति। यावतीमिर्वरधतं रतं पर तःपतवनाय परयतं मन्यते तावतीरवनयतीत्यैः 
तिरोऽन्तदतं पित्र यस्यां क्रियायां यथा मवति तथा पूतेयृति आधवनीयकदेश- 
मबनयति अवनतो सूत्वा प्रापयति पवमानम्रहार्थम् | एकदेश भाधिनग्रह्रहणपर्वाहः { 
शुकराभन्धिप्तहचारिचमततगणप्रद्नीनापुतयननिवीहा धमेवाऽऽधकनीयं पूतश्रयवनीव 
दशाभिः कटश सृष्ट न्युक्नतीति चमप्तगणोक्वनातपू्ं॑विहितमवनयने सूत्रकृता । 
साधिनगरहग्रहणत्य स्वसपप्रयोननत्वात्सममेवावनयनम् । चमपोज्यनातप॑मषा 5 
सवनीयावनपह्य विषाह्यमानलाक्तेवटपाधिनमरग्रहणमात्रापैता गम्यते ॥ 

अत ऊर्व पूतभृति तिरःपवित्रमेवावनीयते । 

आधवनीयं पूतृत्यवनीय दराभिः कठ षट्वा न्युढनती्यन्न । नन्वेवं शप्र. 
सशरापि तिरःपवित्रमिलेव वक्तन्योतापतेवापेतिद्धौ क्रिमय ससप्रभोजना्ं दुरपूत्र- 
करणम् । माध्य दिनप्तवनदूतीयपतवनायमिति चेत्तस्य प्रातः्तवेन कक्षो व्यास्यात 



४४ सत्यापाठविरेर्ितंशरौतचूत , ̀ “` [<अ 
इष्यतिदेशंदेव = माध्युदिनपकतिद्वेसृती यतने तस्य. माध्यदिनतवनेन . कंपी 
प्यर्पात् इति परातःतवनातिदेशवमाध्यदिनवनानिदेशात्सदधरिति चेन्न पूतपृति 
सधवनयिकदेशावनपने तिरःपनितरताया अनावश्यकतायोतनामतवेन सक्थात् 1 
चि पूतः पूतमृ्वधजञाया अनुपपत्तिरिति नेत् । उच्यते -न हि वयमपूतपोमाव- 
मयने बो येनेथमलुपपत्तिे तु मधतनीयत्यतोभकदेशं तिरःपवित्रं पत्रानतरे$. 
भनीय त पूतं सोमं तेन पतरेणानन्तदितपवित्र एव ,पूनमृत्यवनयतीतयेवं ब्रूम इति 
वेदि । एवं च पूरे पप्रमोजनं पूतमृ्वज्ञाया. अपि नादुपपत्तिरिति पूस्पम् । 

ध प्रवमानग्रशन्पृह्ाति । 

पवमानस्य ग्रहाः प्वमानग्रहाः । ते चोत्तरमत्ेवष्यने तान्गृहातीलयः । हयं च 
सज्ञा पवमानगरहान्करशग्छुक्रःमन्थिनवाग्रपणमुक्ध्यं च यहावक रेरपस्ययिलयादौ 
प्रत्यया । पवमानस्य ग्रहाः पवमानगरहा इतयेतादश एव समाप्तः । प्वमानग्हान- 
गृहात्वा पवमानोपाकरण दोषश्च ब्रहम परदशितः-- पवमानस्य अहा गृह्यन्तेऽथ वा 
सै ते गृहीता दरोणकश भाघवनीयः पूमृ्तान्यदगृहीततोपाङयीतपवमानं तिच्छि- 
न्यात्तं पिच्छि्यमानमध्व्ोः प्राणोऽतु विच्छति । “ 

उपयामगृहीतोऽसि परनापतये सेति द्रण- 
कलशमभिगृशेदिन्राय स्वेलाधतनीयं षि" 
शवेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति परतमृतम् । 

, ` उत्तरयोरपयुपयामगृहतोऽपोत्यनुवते । तपा चाऽऽपसतम्बः स्पष्टपाह-पृरसा. 
दुषयामाः सै इति । प्रपमवहुततरयोरप्युपयामानुषद् इति मावः । एतैननेरमिम्न- 
मवार अहणम् । अत एव पादनमपि न । एौरमिमशैे परोक्तदोयौ न भवतः पश्च 
प्रनाठ(मश्च परं मवति 1 तथ। च. नाह्मणम्-उपथामगृदीतोऽति प्रजापतये तेति 
द्रोगकटशममिप्ेदिन्राय सेल्यायतनीयं विश्या देतरम्य इति पूतं पतमानेव 
ततसेतेनेति प्वेमायुरेति न पुराऽञयुषः प्रमीयते प्शुमान्मकति विन्दते प्रनानिति | 
सत्र न परिमार्नमष.रा्हत्वादिति केचित् । तत । सर्वग्रहाणां प्रिमार्ननमिति पष 
अहणविरोष।पत्तेः । 

निःसर्न्तः समन्वारमन्ते ॥ ११॥ 
निरियुपतगौऽत्र बहिरर्थे । तथा चं बदिः पन्त इलरथो मवतिअरयोद्धविर्षानात् । 

निन्त इति शतृपरयादहिःसपणप्तमकारं समन्वारम्मः ।  क्रमेणायमन्वारम्भो 
न -तवेकदाऽपेमवात् । निःपैन्त इति प्रतोत्रादीनां विशेषणम् । अघरयोऽपतु न । 
समनारम्यस्यन्यसयेवानवात् । पशनो ऽतवार्मे ददर्यमाजके यथा पतां समत्वा- 

1. 
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रब्षानां मध्येऽपच्छेदो न मवेत् । समन्वारव्धानां पैतामद्ाताऽपच्छ्यित पत्तन 
यमानो व्युषयेतादक्तिणः प यज्तकतुः पस्ाप्योऽथान्य आदलय्तन्न तदधाचतूष- 
सिन्दास्यन्स्यात्त एनमृलिनो ाज्ययुरिल्यादिप्रायशचित्तश्रवणात्। ब्रह्मयनमानाप्च्छदे 
विशेषपरायश्चिततसयानु्ेरुद्रवणविरिष्टवज्ञतनूहोमात्मककतामान्यप्राय्रि्तमेव । तथा 
चतयोरपि पतम्यगन्वारम्म | 

अध्व मस्तोताऽन्वारभते मस्तोवारं मरति- 
हती मतिहतारपदरातोद्ावारं ब्रह्मा ब्र. 
स्यां यजमानो यजमानं ब्रहमेलोकेषाम् । 

पू सामान्यतः समन्वारन्त इत्युक्तं तत्र के समन्वारमन्त ृत्याकार््ाया- 
मिद छत्रम् । ननु अध्व परस्तोताऽन्वारमते ते प्रतिहता तमुदताता तै न्या तं यन. 
मानो यजमानं ब्रह्मलेकेषामिति तप्य तस्य तच्छढदनेव ग्रहणतिद्धौ पुनतिरदेशो व्यर्थः 
ना । एवमुच्यमाने तच्छब्दस्य सैनमत्ेन पुरुयप्रामश्िलानयुतःपरृत्त- 
स्वरूपमुरुयत्वमादाया्वयोरेव परामश इत्यपि स्याततद्यवच्छेदाय पुनरर्दैरा जावरथक 
इति चेदधवय परस्तोतृपरतिह्ुदवातृत्र्मयजमाना अन्वारमन्त इत्येताद्शेन लषुपूत्रे- 
वाष्वयुपरामरोतिद्धौ पुनमरदेशस्यानाकथकत्व्यैव तिद्धतेन वैयथ्य तद्वस्यत्वा- 
दिति चेत्तलयम् । तया प्येककाठेऽपि अन्वारम्भः स्यात्तद्वारणार्थमवडयमरेसितसेन 

वैययामावात् । एवं चाध्वपरामरावारणाथं पुनरिरेशा आवदयक एवेति पपम् ॥ 
सध्वयुं निष्कान्ते प्रोता प्ततुपाततद्ाेद्धातारं प्रदिहतौ तं॑बरह्मा ह्माणे 
यनमान इति च्छन्दोगोक्तः क्रमः । अन्वक्छन्दोगानमत्ावरुणो ब्रह्मा च निलयाविति 
आश्वलयनोक्तः परशास्ता चापि नितरितो भक्ति । पूनरन्वारमत इति वचनमनुवादः । 
मथवा निःन्तः समन्वारमन्त इति स्वतच्नो विधिरितिज्ञापनयेतद्वचनम् । के 
पमन्वारमन्त इति आक्जापूरणाय पतमानतेजन्धिन इति शेषः । तथा च च्छन्दो- 
गोक्तः क्रम आश्वटायनेोक्तः प्रशास्ताऽपि पगे कल्यो मवति | त च च्छन्दोगेम्यः 
पवात् । अन्वक्डन्दोगानैजवर्भो बह्मा च ॒नित्यािलयाशचलायनपूमात् । उत्तरषू- 
श्रोतः क्रमस्तु स्वच्तया पक्ास्तरामिप्रायक एव । अत॒ एव केवमन्वारमत इति 
शब्दान्तरं युक्तम् | अस्िन्कल्पेऽपरि जन्वारस्भे  ददत्वमस्त्येव । अपच्छेद, 

भ्ायश्वि्तध्रवणात् । उमयकल्ेऽप्धनवारम्भो दल्तिगहसतेनेव । अन्वारम्म्येव प्रथमो 
प्ितत्वेन मुरूत्वात् । पुरे मृरूथदक्षिणहस्तधबन्धध्ये्र युक्तत्वात् । यतिन्नन्वा- 
रम्मे दादर सर द्विविधो विशिष्टः केवदो वा । दसिणहस्तङ्ृत एव चेदन्ारम्भो 
विवसितसतदा विशिष्टा सारम्मः । एतदन्वामपश्वीकरे पव्यहसेनैव प्ैणायैहोः । 

१०५ 
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करेवठान्वारम्मघ्वीकार आदौ श्रये सपेणायान्वारम्मयवेपलितत्वेन मृ्यत्वान्पुष्येन् 
दक्षिणेन, दस्तनैवान्वारम्ममाध्रं कृत्वा होमकाठे वक्षिणहस्तङ्ृतान्वारम्मे _ तदेष 
सम्यहस्तेन दढमन्वारम्भं इत्वा दलिणहस्तकृतान्वारभ्मं विघुऽ्य  दक्तिणहस्तनैव 
पणाय हों कत्वा सम्यहस्तकृतान्वारम्मे सत्येव दक्षिणहस्तेन ददमन्वारममे कृषा 
सम्यहसतान्वारम्भं विग्य गायत्रः पन्या इत्यादि । प्रयमपल्ञ एव॒ पुगभः | उभवप्+ 
तेऽपि अपच्छेद नैव यथा मवति त्या स्तावधानन कर्तव्यम् । तत्र दक्तिणहस्तष्व 
गुरूयत्वमेकाङ्गवचने दक्षिणं प्रतीयादनदश इलयाश्वायनवचनात् । 

यत्रोपदिश्यते करम करदं न तृन्यते । 
दक्षिणस्ततर विजञयः कमेगां पारगः करः ॥ 

इतिच्छन्दोगपरिशिष्टाच । ब्रह्माणं यजमानो. विपरीतं वेत्येवमुच्यमने सवषा 
भेपरीत्ं स्यात्न्मा मूदिर्येतदरथं यनमानं ब्रहतत्येकेषप्ियेवं वचनम् । 

निश्धप्य यत्ते द्रप्स! छन्दतीति तिस्रो यस्ते द्रप्सः 
सकन्दति यस्ते अश्शुः स्वः परश यो दिवः पूरा ¦ अयं ` 
देवो बृहस्पतिः से तत्सिश्चतु रापसेति वेशुषान्सप्* ` 
होतारं च इत्वोदश्चः मा बरिष्पवमानाय सर्पन्ति । 

निःपयेतिवचनं काठान्यव्चानार्थम् । तेनोद्वातुमि; खमूरो्तो होमः पूनि 
कर्तव्यो नतु मध्य इति। समानकर्तृका च । तेन ये निःपृणकतीरपो वदुपतप्- 
होृहेःमकतारस्त एव ध नहिष्पवमानार्थकर्पगकरतर इति । मन्रत्यग्रहणा्यं 
तिल इति । क्त्ज्ञानाय स्ीठि्गनिरदेशः। जुहोम्यन्ताखो मन्ना: । चतुरैः सौरः । 
वैुषानित्यनन्तरं होमानिति शेषः ॥ स्कततनां विपुषां देषत्राकरणार्थो वैघुपा नित 
होमाश्तवारः । पपहोताऽत्र होमार्ैतवात्म्रहः । मनप ऽनुदुतयेतिवचनामावारतवन 
खर एवात्र । आपस्तम्बत्तु मनपताऽुदरुत्येतयत्रापि पठितवान् । सप्तहोतारमित्यत्र 
चकारोऽपञरो दर्टम्यः । हुत्वा प्न्तीलन्वयात्छप्स्यतां सैषामेव होमः । एतेन 
वैधुषान्तोमाजचहस्यपवति का्यायनोकत पकान्तरं निरस्तं दर्टवयम् । भैत्रावरुणश्व 
स्पणपते तस्यप्यकेष । प्राम लिनि यजमान उद्वतृभि््णा च स्ूतरोक्तरीत्थव 
होमः कर्तने! न त्व्वदुषु्ो क्रीत्याऽपि । ऋकशालिनि यजमाने बहमणोदरतृभिश्च 
स्वसूनेकतरीत्येव होमः करतर्यः । परत्राबरुणपर्वणपतते तेनाप्येवमेव नत्वध्व्ुपूत्रो- 
कतरीत्याऽपि । प्तामशालिनकरयाखिना वाऽपि यजमानेन प्त्यापादत्ानुप्रेणानषठनि 
क्रियमाणे होमदयमुद्रतृतरहमयनमानिनवरगेन च कर्न्पम् । अध्वर्युणा हु सर्वत्रा. 
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ध्वयुूभोक्तरीतवेति जेयम् । उदश्च उदङ्पुलाः । प्रहा इत्यनेन सर्पण नुता 
सथावत्येते । बहिष्पवमानयेति भरयोजनप्रदशंनाय । तेन बहिष्पवमानाय पवेशनपयै- 
स्तमन्वारभ्म इति अव्रते मवति । बहिः स्तूयमानं यत्पवमानं तहृदिप्पवमानं 
बेहिमेदिभौवं गतानपि पुनातीति बहिप्पवमानमिति वा । पर्प विेषमाहाऽऽपस्तम्बः- 
सरन्त इव रेहाणा इष न्यदस्वि शीर्षाणि कला पन्ति मृगमिव दिरक्षवो व्याधा 
मृग इव हि यज्ञ इति । त्तरनादछ््रना गच्छन्त इष गच्छन्ति । त्था रेहाणा हिनत 
इव तथाऽवनतशिरपश्च मणं दिदृक्षवो दरहुमिच्छन्त इव यथा व्यााः। व्याधा भन्रोष- 
मानमृषिज उपमेयाः | तथ। मृग उपमाने यज्ञ उपमेयः । मृगरूपत्वे यत्प त्ाह्मण 
आश्नत्तमू-पज्ञो देवेभ्य निरायत कृष्णे रूपं कृतेति । छृषणो मृगः | 

गायत्रः पन्था परसो देषा दृकेणापरिषरेण 
प्रथा स्वस्ति वसूनक्षीय। वागग्रेगा अग्र एलक्गा 
शृलयभ्वयुः एवो ब्टिीपदिव विपूःवन्सपति। 

मचद्यस्य करणत्वं वाचनिकम् । पूर्व पू॑रिमतिति पूरैः पूर्पा(पुदुिलयनेनं 
पर्म्याः सुः । परदेश इति योग्यतया विशेष्यमत्र द्रष्टव्यम् । पृि्रहणादर्माणां 
भन्धनम् । ईैषदिवेलयस्यषत्शमिल्ययैः । तेन धूनने मध्यावस्था बोधिता मवति । 
विषून्यतितिशतप्तययेन धूननपरप॑णयोः पमकिता । मन्रोऽप्यध्वयेरिव ¡ तत्राधय- 
अह्न ८ जघयुवौ ऋलिनां परथमे युज्यते तेन स्तोमो योक्तग्य इतयहवीगप्रेगा 
शप्र द्ृङ्ा देवेभ्यो यशो मपि दधती प्रागान्पषु प्रनां मयि च यजमनि वेत्याह 
वनमेव तथज्ञमुले युनक्ति वास्तु वा एतचज्ञसथ क्रि१ते यदभहानहीत्वा बहिष्पष- 
मान९ पर्ैनति " इद्थवादस्फोरणाय । पू इत्नेनन्वारम्माविच्छेदानुरोषेन त्रिचतु-.' ` 
पदानि पुरतः पूवमादौ गच्छति । एत्सपणमेकवचनादध्वर्ेरेव । मश्रऽपि पेणा 
येतवाततस्यव । ततः प्प उदश्चः प्रहु! गच्छन्ति । यजमाने चेति म॒न्ान्तः । 

दक्षिणेन चात्वारपुपविषयान्तेदि बाला 
रपवे्षपाणा बहिष्पवमानेन स्तुबते `| 

दक्षिणेन चात्वा चात्वाकस्य दद्िगेऽदुे । अनतर्ेदील्यनन्तरं॑मवेयुरिति रषः † 
तथा जायमर्पो मवति- मादौ चात्वालताप्यानुरोयनैवोपविदय पदनतवेदि सवै 
मंवेुरित्ैः । उत्तरेदयप्स्वोत्तरतः परक्रमक्ञिपदात्मको यदि तरैतत्तपरयोननं : द्रष्ट. 
भ्यम् ।न च दलिणेन चत्वाठमन्तदुपविदण चात्वहिमवेक्षमाणा बहिष्पवमानेन 
सतुवत इत्येवमेवान्वयः कुतो न स्वी क्रियते इति वाच्यम् । त्का्रत्यस्येत्तरेण वाक्ये. 
नानन्वये पत्तेः । तथा [हे उपवेशनं पविषयकं स्तवनं तूदरातृमातरविषयकं तया चेष 



८४८ :सत्याषाढविरवितं धोतचू- [ (ब्रम 

विष्टानां सवषां स्तवनकरीतवामाविनानन्यय ड्ति।न। ोपेशनप्य ् तृमा्नविषयकल" 
मवति वाच्यम् । इतरेषामुपवेशनामाव।पतते । अत उकतरीनिरेव परमयक् | चास्वा^ 
छमवेक्षमाणा इति वतमानशानच। चात्वाखवेज्षणवदिष्पवपानक्तवनयोः स्मकाठता 1 
अनेन द्यवा्रमिन्पोः पंयिीक्षमाणा इति च्छन्दोगे व्थावलयते । स्तुवत इत्यनम्तर- 
मुद्धातार इतिं शेषः । उष्येरानोत्तरमन्वारम्भो न । पत्रे षां यजमानतवात्तकेा 
होघ्नादनःमपि सपणम् | अत्र यजमानं ब्रहञेयत पञ्च भाश्रषणीषोऽन्वक्न्दो- 
गामतरावरणो बया च निघ्यौ ताबन्तरेगेतरे दिता इत्यश्वटायनपू्रैकवाक्यत्वाय ॥ 
नच याजमानमाव्यनाविप्रतिपिदधं कुयरति द्वादशहीवसूतरद्धोतुः प््प्णं न 
मवति, तस्य हिनो शनात५केनाऽऽधिर्यकपेणा वितेषारिति वाच्चम् । यद्यु वे 
स्वयं होता यनमानः स्या्मदेयोपगातरं दयखेति बहूुषतरावणं भवतीति अपृल्त्बो. 
क्तेन विरेषमौत्य प्ामान्पस्य वाधात् । विनाभमान आ त्विञयं बही इि आपत 
म्नीयं द्वादशाहस्यमेनस्य विरोषविघायकष्य सागान्यसृत्रं द्रव्यम् । तपरेतरेषां 
छन्दोगनक्षणोरमैध्य एव पतमवेशः | अन्वक्ठन्दोगानैत्रावरुणो ब्रह्म च नित्यौ ताव 
न्तरेगेतरे दीक्षिता इत्याधलायनपूतरात् । तत्रतरषु ृष्यगौणत्वाुरोषेन क्रमः । . 

तन्नापि भेत्रावरणस्य दोतुरवेकचषा गौणलेऽपि च्छन्दोगपशचाद्ध।विसवं तप्थैव । अन्व 
कूठन्दोगानौत्रावरुणो ब्रह्मा च नित्य ताबन्तरेणेतरे दीक्षिता इलयाशचयनप्त्रात् । 
भतरावरणस्य पर्चाद्धाविन इतरे । तेषां कमः--मत्रानरुणं होता होतारं प्रतिप्रस्थाता 
भतिभस्यात।र् बाहमणाच्छेप्री बराह्मणाच्छपतिनमच्छवाकोऽच्छायाकं नेश नेष्टारा 
आनी प्रवस्त्दआवसतुतमुनेतोनेत।रं पोत पातारं सुत्रहषण्यः सुतरह्मण्यं॑गृहपतिरयेन- 
मानो गृहपति यजमानं व्रहेति । मैत्रावरुणं गृहपतियैनमाने गृहपतिं यनमानं होते" 
सपे व । पत्रे प्त्रे प्रस्यस्य परिप॑द्यातत्वा्नाज स॒ मवतीति द्र्ट्यम् | 

वायु क्तेति स्तोत्रे वा्हिपुषट प्रयच्छ 
न्सतोत्रषुपाकरोलक्ज्यं घा वागत्यैन्^ 
सहोऽसज्युपावरतषवमभिसये यजपरानेति । 

दस्तप्ितमृ् प्रतत. प्रयच्छति । प्रपच्छनेव स्तोत्रमुपाकरोति । प्रयच्छनिति 
कतृभत्ययादिमषटिप्रदानप्तोोपाकरणयोः प्तमकाठता । उपाकरोति उपक्रमयति | 
बह कोति नरहियुटिमदानमचः । बदिर्मषटदानषमकारमेवापज्येप्तनीतिषतेत्रोषा- 
करणम् । अथवा वादु कर्तेति सतोनोपाकरणस्यैव म्नः । र्हििमदाने 
तूस्णीमेव । तद्नप्तमकच्मेव {^ दायुदिं -क्तेति स्तोनोपाकरणम् । अतत 
संमाति उपाकरणप्येवः द्वितीयो मः | तेन मचदधकरणकमुपाकरणमिति तिद्ध 
मेति ।  उपानरष्वमित्ययमृपरि मच उपाङरणार्थः सेषु पवमानेषु -अभिकः. ॥ 



- 

| 
1 

-$्^पटरःः] गोपीनाथमहकतज्योतपरम्यार्यासमेतम् । ८४९ 

उपाव्वमित्यनन्तरमितिशडद्रा्याह।रः । अभि यनमनितत्वेतदननतर संम्> 
ष्यतीलध्याहारः । अय वा सोत्नोपकरणार्थः प्रैष एवायमुपाव्त्मितयेत- 
दन्त उद्रतृणाम् ॥ अभि यजमनिति यनमानं प्रति प्रैषः | उपा- 

मध्व स्तवनायोप प्थोपमावं पल! मकोल । उप समीप उपविष्टाः सनो! 
महिष्पनमानमारमध्वमिति काऽयैः । दे यजपानामि उदवता सुतं प्रणोषगा 
नाप. पीऽडगच्छेलधैः । एतेन =ज्ञायोऽन्वारन्भविपगोततरमपि यत्रा्ारम्मिमः 
कृतसं यजमानः भरेपपन्तं तत्ैवोषविषटो भेदति । 

सरवान्यवमानानेनम् । 
पवानपवमानानेनं वाय करतल्यदिनाऽभितपं यजमनत्यनतेन श्रकोभेत्यषैः ॥ 

एने ज्ञायत इतरेषु सोतिएु यनमनिन स्वायतन आपनमैषोपगानं करतन्यमिति । 
उपावतैप्वमिति बहिभ्पोमितराभि स्तोत्राणि । 

उपार्वमित्न्तभशैम् । तेन वायू कर्तेल्यारि स्थ॑ भवति । एतेनाभिे 
पनमनेत्येतदयावृत्तिः सिध्यति । जथ वेपावैष्वमित्यताकौवोपाकरणम् । अस्मिन 

्रयु्हि करतत्यभ्यापर्जयपा वागपज्यन्द पहोऽप्नयेतदन्तस्पंशस्य च निवृत्तिः ॥ 

भमि यजमानेल्यप्य निवृत्तिस्लत्ाप्यसतयेव । नरिभ्योमिति बदिमुषटिाधना्ेम् ॥ 
इतराणि आउयानि पृष्ठानि अभनिषटोमतामपोडयादोनि न स्तोत्राणि उपाकरोतीति 

षः | बहिष्पवमानस्तवन उद्रतृमिः क्रियमाण उपगातृमिहपगानं कायम् । तथा 

च शतिः नालगुरपगविदधामीरयो वा जष्युर्द्वुरुपगविददधत्रे वाच संम 
च्छेदुपदाुकाऽस्य वाकसयादिति | मघ्वेस्पगाननिमेवादुपगानमल्ि त्च ऋत्वि 

ककमेवेति । स्ष्टमततसरवुषगातृपतरूयां चाऽऽइाऽऽपलम्ब---सतूयमानं यजमान 

उपगायति चत्वासेऽवरा्यौ उपगातारो नाध्व्युरिति । अध्यापैः--स्तूयमाने बहि- 
प्पवमानं यनभानस्तवदुपगायति शत्विनोऽपरि चहुरवरा उप्गायन्तीति । बऋतविना 

मूषगातृलऽवेरपयनिरेपाटुपगानकतवप्ात नाधवरयरिति निषेधः । उपगानपरका 

रमप्याह मरदवानः-यजमानपश्चमा उपगायन्ति हो इतयृतविन उपगायन्तवोमिति 

यजमान इति । तृतीयाध्याये प्म पदे जेनमिनिरपि उपगाश्च सिह्नदशीनादिति ॥ 

नाध्वरपगयेदिति निरेषः प्राप्यमावेऽनु पनन इत्यथुमिजानामुपगातृतवणिङ्गदशं- 
नादिति सूत्रायैः । चशन्दोऽन्ये न मनीलस्याथरष्यनुकषणयेः । के चन च्छन्वोगा 

भपरीत्येनाऽऽदहो इति यजमान ओमित्यृलिन इि। सूतरान्ते नाघैव उपगवेयुरिति 

निरेषादप्तदकीव्यतिरिकता उपगातारः । उत्तरमीमापाथात गुणोपरहापाद ऋषिन् 

उपगायन्तीति वचनमेनोदाद्तम् । उपगानपकाररछन्दोगपूतर- जप दातृ शछयवराघा 

उपशचगातरशचतुरवराषीनेके पदपराच्यौ(धौ)्व एतेनाक्षरेणोषग। ययु इति मन्दस्वरेण 

` ` ऊ मरमाषानुरोधनोपृगतार  इयन्रोषणा सतयपक्षियम् ॥ ् 



षठ सत्याषाढविरचितं श्रौतयूनं-  [<भष्टमप्रभे --- 

सतत पहवाच्येष्वारमन्त इति । अस्यायैः-उद्वतृनपरणोदवतृणां पञमे प्रदेशे पमी 
एव । शरथोऽवरोऽो मागो येषां ते उयवरारथौः । उपगा उपगात।रः। एक आच्या उप 
गांभतुरवरार्थानमन्यनत । टरा इत्यनेन बहलतर्पावधिः प्द्यते' । ते यवि 
उयवरा्पौतुरवरार्था व पटूपराघौस्त इत्यधेः । एटोन वक््यमागिनाकरेण । तदक्षर. 
माह हो इति । मनदर्वरेण ैततमविच्छितं हो इलयक्षरेणोपगायेयुः । सहवाच्थानि 
निधनानि तेष्वारमन्तः । अन्तर्भिषनेष्वपि आरमणम् ॥ एोन्रेण प्र्तवादिमक्त्य- 
न्तरालानि च्छन्द्यन्त उपगपेयुरेति निष्डष्टोऽर्षः । भमिति यजमान्योपान+ 
मप्येवमेव | निना नोषगानं विच्छेदामवात् । एवं स्लोत्े । 
५ स्तृयपानं बहिष्पवमानं ब्राह्मणाः सम~ 

भिसरपनित द्रष्ये परिवाधन्ते ॥ १२ ॥ 

इति दिरण्यके शिखत्रेऽ्टममश्ने चतुथः पटलः । 

पलुयमाने नहिषपवमानं पन्तं ब्राह्मणाः पे पगम्धामिपरला पन्ति ` बहिष्पवमान, 
गातूमोप् उपशन्तील्पैः । इं हणं पाकित्याय । तया च श्रुति-तस्मदिवं 
हुषा नदिष्पवमान उपत्तयः. पवित्रं मे नदिष्पवमरन आत्मानमेव पयत इति । 

सतूयमानमिति करमानशान वा समका ठिक बोध्यते | तेन स्तवनप्तमकाठं ातृषमीप 
उपवेशानमिति तिद्धं मवति । तच्च भयमा प्रथमकपतावानन्तरं बा उपत्थि्त्ात् ॥ 
तावतपयेन्तं तु भीष उपवेशनामविऽपि श्रवणं यत्रेपयिषटानां ` नयित तावेव दूर् ; 
उपेशनं न हु श्रवणे वत्रोपविष्ानां न जयित तावति दूरे । अन्पय। कत्त्रनहिष्प~ . > 
वमानश्रवणनन्थं शरतिबोितं पविपरूपं कड न स्यादिति द्रश्न्यम् । उद्तृमिमि- 
सैतिनोरकेन सपप्तवाय् मार्जनं कुर्ु्दशवमेधावष्यतृर्पतित्यभियुक्तः केचन 
प्रहुः । केवकं प्प्ल्षपापेलमेतेति न (कं तु द्ेष्यपरिाधनमपि फलमिल्याह देष 
प्रिवाधनो द्वेष्यः शच्ु्तस्य प्ररिविधनं परिपीडनम् । 

इत्पोकोपाहश्ीमद्भि्टेमयाजितादन्ताधियु कवाजपेययानिपतषैतोपुलपा- 
जिदिषादल्तापिुक्तपौण्डरीकयाजिगगेशरदीक्षिततनूनगोपीनाय- 

दीक्षितविरमितायां श्रीमद्धगवस्लयाषादहिरण्यकेषिसू- 
जाम्बुधिगतनिगृढार्यैरतनाला पश्तविद्रजननसंताप- 

शोमिक्ायां उयोरस्नारूपायां दतवष्टमप- 
शर्य चतुरः पटहः ॥ ४॥ 

भख. ने ।य'।२रु. स. परेशः ॥ 

= 

+ 



पप] गोपीनाथमडकृतर्योत्राव्याख्पासमेतम् । ८५ 
भवाषमभन्ने पषषमः पटलः ॥ 

अप्ीदप्रीन्वहर वहिः स्तृणाहि पएरोडाश्ा* अकै 
कुर प्रतिपस्थातः पशुनहीपि स्तुत उत्तिष्न्स॑मेष्यति । 

ठ कुतलयन्त भ्र प्रति पेषः । परतिप्स्यातः पशुना परह, आ, इहि माग 

च्छेति । पुनेहीदय्ोमार शेति पररूपम् । सतुत इत्यनेन प्रकारः प्रदयैते। उ्ति" 

न्निति राघ्रे्थानरेषयोः सपकाछत्वे न लङ्गङ्िमाव उत्यानम्रयोः । तेन मच्रन्ते 
कर्मपंनिपातो न मवतीति बोध्यते । तथा जैमिनिरपि तृतीयाध्यवि द्वितीये पदि तथे" 
स्यानविक्षभने इति नवमेन पूत्ेणाऽऽह । पूत्ररथषतु-उतिष्ठस्ीदीन्विहरेति बत 
ृगुतेति वाचं विजतीतयुमयत्र कालाप एव पयोगो नाङगा्गीमाव इति । तथाशन्द" 

सथाऽऽहानमपीति वेसपूवाभिकरणताकायैतेगोगापेकतवातुब्ैः । 

हविधौने मविदय विष्णो त्वै नो अन्तम 
इति ग्रहाुपतिष्ठते पात्राणि च संगृशति । 

पूणापरेण वेतिविशेषायकतरन्पतरेण दवरेण वेश हति । येन प्रवेशसतेनैव निर्म" 
सनम् । दवारपमीपिऽतितंमदं वातायनेनापि भ्र प्रवेशः । दररेभेखनुक्ते । परहा देन 
वायवा गृहीताः सोमरात । प्वमानप्रहाणामप्यतर ्रहणम् । पात्रानि सोम~ 
वन्ति तेषमिवारिक्तानि चेति कशचित्ततन । यदेवास्य शयाने पशु्यतीति वाक्यरोष- 
विरोधात् । चकारो मच्रानूक्णा्थः । तेश्दद्धस्ततठेन स्वः पात्रबिेषु मन्ना 
वृत्या । अक्षितमिति मान्तः । एवं ब्रादमणे--पराश्चो हि यन्ति परा 
शवीभिः सतुवते भैष्णम्य्ा पुनरत्योपतिष्ठे यज्ञो मै विषणुञमेवाकर्विषणो त्व नो अन्तमः 
क्म यच्छ सहन्त्य प्र ते धारा मधुश्ृत उत्सं दुहो अकषितमित्याह यदेवाप्य ̀  सवा 
नस्योपश्यति तदेवासैतेनाऽऽप्ायतीति । चिरकालं पातस्थितः तोमः शयान 

इत्युच्यते । 
आग्रीभीयादग्रीभोऽक्ारानाहृत् तैरेव 
पप्रयेथान्युप्रं॑षिष्णियानिविहरति । 

अङ्धारा भूमदहिता भम्यवयवा अरथतस्पिष्णियकिहरणपरयततास्तान्पतरे ही. 
स्वाऽऽइत्य तैरेव मच्ेभिष्णियनिवपनापरेव मन्यै: । यथाशन्युपं नितरा नयं 
सयुमनतिकम्य यथान्यं यथा निवपने नितरामिति तथेव विहरणेऽगोति बोषयितुम् । 

* भत्र यथान्यु्तमितिवचनभेति भपेक्षितम् । 

१ क. ग. भशनानतक० । २ क. ग, शवकृतवा° । 



दरः सत्याधाढविरचितं भोतसूर्~ : ` [<भषकभि- 

तेन परतिमिष्णयमकषाभरत्व तिद्ध मति । ̀  भनेनैच्छिकस्वं व्यावतयत । पिष्मि 
यानक्रीनिहरति तेत्र तत्र स्थापयति । भहवनयेऽ्निं्गेदोपापततेप विहर" 

णम् ।, माभ्ी्रीयातष्णमेवाऽ्प्नोऽहारानाह्यः वपृशसीति मन्रेणाऽऽ्नोधोय 

एकमङ्गरं निक्िप्य ` विरतोति मचे ` होत्रीये निक्षिप्य उ्यवायरोषपरिहारा- 

म्गरिः प्षोत्तरेणाऽऽप्धोये परील्यान्तरा यूपम्ञारान्हरतग्ेण यूप गत्वा दति- 
मेन मानाय ` धिष्ण्य. प्रशा्तृषिष्ण्पतमीपमागत्यश्ा्नोऽपरीति निक्षिप्य येतं ` 
प्रत्येत्य ब्राह्मणच्छंपिपिष्ण्यादिष्वच्छवाकषिष्णथान्तेषु तततनम्रेण निक्षिप्य यपेतं 
पूैव्मानीरीयं - धिष्णियं गत्वा इुनरतोति माजाटीमे पीनिकतित् । प्रष्य- 
शूमृलोदयुलत्वधोधिकल्यो  निषपनवत् । चिष्णियानाम्नां स्षं प्रजटनं ग्याध[* 

रणार्थम्.। मारयन्ति चिर्ियानिति ततीयपतवने भारणावचनादितरयोः पवनयोन्धाविा- 
रणेत्तरं नारोऽपि न दोष इति गम्थते । यथान्युित्यननेदमपि गम्यते पांसुषिष्णि- 
येष्वेव विहरणं न ्वनुदेश्येषु बहिष्पवमानास्तावादिप्वपि । तथा चाऽ ऽपस्तम्वः -- 

पाुधिष्णियेषु निवपति तेनाऽऽनुपूञयेण यपान्युता मन्तीति । तरेव मनमैरिति वचनं 

ूष्णीलनिदृत्म् । आसीभव्रहणम्युवादृयर्् । अत्र रौदानीकवनमवरानुषङ्गः 

कृताकृतः । वचनामाषात् । 

अध्वयुभतुश्रमसे राजानं एहीरवा पञचश्- 
हीते चाऽऽ पुरस्तातलसूापीनस्तैरेव 
भघरेयेथान्युषे पिष्गियान्न्पाघारयति ॥ 

सध्वयुग्रहणमासीधन्वृयरभम् | चतुशवुबीरम् । चमत एकादश चमतम्यति. ̂ 

स्कि। मदनपताधनत्वा्मपत्वम् । पश्चगहीतं चाऽऽउ्यमित्यन्न नक्रः पाहित्या्पः। 

तेनाघुगेवोमयोराहरणे कतैव्यमिति पिद्धं मवति | जाज्यमि्मनन्तरं गहीतेत्यनुव- 

वैते । चमे राजते अणे परिष्व पा । आञ्पम्रहणं प्रचरण्यां यया कतुकरणं हुतं 

तस्यां न दक्षिणहोमार्थायाम् । अनर ज्ञापकमुक्तमेव प्रचरणीं पथम सुव प्रयुनक्तो". 

ललित । पुरतादधिष्णपुरोमग परतयसूमत्यङ्युल जापरीन उपिर मवेन 

वपनक्रमेगेव पिष्णियानञ्ोन्व्याघारयति । अत्राऽऽोनवचन।दविहरगे ति्ठताऽगर 

पते गम्यते । प्र्तादितिवचनं धिष्णयदलिणप शं प्ाुसोपतेशनं स्याव पितुम् । 
अत्येति वचनं विहरणे भर्यस्मुखताया भनियमं व्यावर्वयितुम् । तेनोदङ्पृल 

ताऽप पते विहरणे मवति । तैरेव मश्रैरिति वचनमापल्म्बो्तूष्गीतवपन्तव्याृय 

मू । मघरापि रौदरानीकवन्मचानुषङ्गः कृताङ्तो वचनामावात् । अन्लयमन्ने तु मव" 

लेव रुत पितता । द्विविषोऽत् नियमः-तेरेव मनरैरिति तैपेन्ेरेवेति । प्रथम 

नियमे विभवे प्वाहणाय सखहित्ादिवोघायनोक्तपात्िकमच्रान्तरनिवृत्तिः कम् । 

{11111 कतासरमः। मना 



¶१०दहः] . ' गोपीनायमदक्ृतज्योर्ाव्याख्यासमेतम् । षष 

द्वितीय आपलम्बोक्तृष्णीसनिवृत्तिः फडन् । न्याघारणशदवोरितलान्न 'दिहो* 
मकः अत्र राना परव द्रोणकटलाभवनीयपूतमृदन्यतरस्पो आह्यो विशेषक 
नामव्रात् । यदि द्ोणकंडशस्यस्येव म्रहणमिष्टममविष्यत्तदाऽधवरो यन्नाऽयमसतु 

देका सति कह्यमाणावाराुदरोणकठशापदानकपरिषुताकरणकपोममरहणवद्रोण कलशाः 
प्रिहवया राजानमित्यत्राप्यवधत् । अतोऽगरानियम एतेति । भप्त्त्बतु जत्र 

द्रोणककङ्शदिव स्थावारणा्भ सोमस्य अ्रहणमाह । 

सोमेनाऽऽदवनीयमारीभीय ̂  दो त्रीयं माजीलीयं चाऽऽभ्यनेतरान् । 
समिन व्याघायौगामये विवेको न तु व्पाघारणक्रमनियमः । यथन्वुपं षिष्णिवा- 

ज्धयाघारयतीत्यननैव करमहय तिद्धत्वात् । तप्रातनित्रपनक्रमेणाऽऽइवनोयभ्रीधीयहोत्री -` 

याननतरं प्रशाञचोयारिमानीीयान्तान्याारथति । उतसरिराहवनीयायतनं ` तस्याः 

परथते न्यु्तलवात्मथममाहवनीय्यावारणमेव | अज्यिन भरचणीगताययेन । ्रचण्यपेतः 
रत्रशाद्ोयादीनच्छावाकीयानतान्धिष्ियानित्पयः | 

अतिहाय वषटूकरोति । 
` ` माजीडीयधिष्ण्यमतिहाय ततः पिचिदुपमृत्य वपटुक्रोति ` बपरित्येके प्तमामनाति, 
वौषदित्येके वाषडियेरे वपाडिघ्येक इति यज्ुपहोप्रे वक्ष्यमाणानां चतुर्िधानां 
वदट्काराणां मध्यऽन्पतरेण वषटूकारेण वषट हरोतीतपर्मः । भथवा तं तं भिष्ण्यमति- 

हाय वषटूकरोतीयभैः । 
व्याख्यातः सोमस्य भक्तः । 

पूण हरिण सदः प्रप्रेण होतारं पुरलतास्मलङ्लतीनो गचत. लेते 
मनद्मिभूरिति भकतयतत्थनेनोक्तमित्य्थः । अत्रापि मतत्येवोपह्वानं प्रतिमक्ितृरमा* 
वेऽपि । नानुषहूनेन सोमः पातव्य इति निपेषात् । दिल म इत्यालाभिमरशंनं 
मारने पातर ्रक्षाट्याऽऽयतने पादयति । व्याघरणश्चञ्ेन विहिनलात्तस्य च 
होमत्वामावात्तननिमित्तकध्य भक्ष्याः प्यत्तां वारथितुभिदं मूत्रम् । 

संततमलुगृष्चं वरः स्तीरतवाऽऽग्रीधः पुरोढाशानलं करोति । 
मध्यमणिन्यायेनाऽऽगीधश्दस्योभयेरन्वथः । अयवाऽऽ्भशरप्य तेततनिस्ये, 

त्माल्मागन्वयः । अत्राऽऽसीभय्हणं द्यस्तरणपुरोडाराठंकरणथोः प्रहृत्य 
कंवकताया एव दतेन तदतुरोपरेनात्रपि स्यालमपस्याऽऽस्मरथलमादायोपपतेरिति 
शङ्कां निरितुम् । तैततवचनं विच्छेदनिवृत्रयेम् । अनुदये पृरषठचायनिवेतवगेः ॥ 

१ ख. यः । भक्तिनप्षे दोमानाभे$गे मधये वदुकावानादमलक ` होमत्य निमि 
स्वम् । तेन परगिहोमे ्रतिप्हणं च मज इति मूजदिति दर्प व्या" । 

१०८ 



८५४ सत्पापादपिरचितं श्रीतचत्र- , [ टभमप्भे 

तेन तृष्णीं दक्षिणां तृष्णोमुत्तरामिति निवति । महि्ववनं॑दुष्कदर्भवाच्योरपपतरण" 
निवृ्रथम् । यत्तध्येति मन्ेण ॒गपत्यादुपक्रम्थाऽऽहवनीयाथतनपेनतम् । तथा 
चाऽऽपस्तम्बः--यन्ञस्य सेततिरति यत्तश्य ला पतल स्तृणामि पतये ता यत्तस्येति 
गापयात्मकम्य सेततमनुषठयं बर्हिः स्तृणात्याहवनायादिति । अत्र॒ घानादिष्पि 

पुरोडाशश्गदप्रृततिहुवचनात् । बर्िर्तरणातपूै केचिककरमे वामिति पाणिप्रसाल- 
नपिच्छनिति । देवो वः पविता मध्वाऽनकतु इति धानाठैकष्ण ' उः । परकृतिवदितरे + 
षाम् । अमिक्षावाजिनयोनीलकरभम् । अकरणे. कृष्वाऽऽ्नमेः विरमति । जत्र 
रेषमाह बौधायनः-जयैव आजी नक्रेन गाईैपत्यमपविदय पान्था पृश्षोप. 
श्वृणीत मध्यतः पुरोडाशपुप्तीणीमिवरितमदराप्ति पुरतताद्वाना  दसिणतः करम्, 
पश्वत्परिवापमाभिक्षामुत्तपत इति । , 

~ रेति प्शुना। 
प्तवनोयपश्रना सदेति आगच्छति प्रीपघ्यतिति शेषः । तं पर्यव प्रपात । 

यावां कशा मधुमरती्याधििनं प्रह्ववुशहाति। 
उपयामगृहीतेऽस्यिम्यां त्वेति प्रहणप्ख्ः । रेन्दवायवादिवद्धारम्रहत्वाम. 

मेऽपि अहत्वमस्तयेतेति दरीयिपु महकनन । तेन महं पेमा्ीति सैमामोऽत्ामि पिद्धो 
भवति ,। मध्वे प्रिपरसपातृव्यृर्थम् । 

अहणप्रकारमाह-- 
परिषुवया द्रोणकलशावुपस्तीं एत 
भृत उश्नीय ब्रोणकलशशादभिधारपति। 

रिवयष्ु्तरप्ापयतुकति । तेन परष्यरोकयनममिवारणं च मवति 1 उच 
व्यावृत्तये परि्वयेति वचनम् । द्रोणकटद्रव चनमाधवनीयरपवृत्तये । द्रोणकठशा- 
रित्यनन्तं पो गृहीत्वेति शोषः । उच्छब्द आपिक्यार्थकः | य्यपि चचराठक्ष् 
आधिनसततीयसतथाऽपि तस्माद्हिष्पवमाने सुत अश्विनो गृह्यत इति ्रोतकरमस्य 
मश्रपाठक्रमितिया प्रचहत्वादशेतानध्युः प्रतरते अरहान्गृहाति यदाश्चिनो 
दशमो गृह्यते ते तृतीय जुहोतीति शतशना ऽऽध्िनग्रहणमिति । नैमिनिरपि-कमको- 
पोऽ्शन्दाम्यां श्चतिविरेषादरथपरत्वाचेति । उ गो्ाप्तारितग्रहाणां मध्ये ̀  दशमस्यान 
भश्चिनम्रहणे तुतीयस्पाने होम इति यदृश्चिनो दशे गृह्यते तं त्ृतीयं जृहोतीति- 
शरुतिगतदशमतृतीयशन्दयोर्थो ज्ञेयः । उपस्रणाभिवारणशङ्हाम्पाकरिदं ज्ञायत 
उन्नयन मुरूथमेते अङ्गे । मुख्यमु्नयनमूपर्यपर्थन्तम् । वृष्टिकामामयाविनोः परण 
पयनम् । उप्तरणाभिषारणे ्वलमपतमेनेति। 

ख. ग. क. न.न: एति । २ ल. दन ६ 

2 
च् 



५१०पग्हः] गोपीनाथमदृकृतज्योत्राष्याख्यासमेतम् । <५प् 

इं विभिमन्यत्राप्यतिदिशति- 

सरकग्रहाणामेष कसः ॥ 
प्तुग्रहन्यापकुन््हिमातिरेकमरपोदशिप्रान।पत्यादीनामिवर्थः । एष उक्त 

एव कर्प; श्रकारो भवतत्य्ः । परह।णामिति बहुवचनादिव पर्व्हामे पर्वप्रहणमा" 
'धिनगरहस्याधव्ुमराह्मतव्त्र परिमापाकरणादध्युमात्रग्ा्य्रहविषयस्व॑ शकते 
तदयाकतयितुं भरणम् । 

तर साद्पित्वा श्ता युपं परिवी- 
याऽऽपरेयं पशु. सवनीयटपाक्रोति । 

यथायोनि्तादनं वेति परिभाषयैव पिदधे साद) त प्ादयितेतिवचनं हादनयुपप- 
सिष्वयेणयो> काछान्यक्घानापेम् । ए ते योनिर्मा्ीम्यां तवेति सादनमश्रः } प्रात 
यनी विपुचयेपामि्ययं या वां करोखनेन विकते । ्रत्युनौ विुचपेयामित्यनेन 
महण एषते योिरश्म्यां सत्येष एव पदनमस्रः । पूर्वा रशनाम् (हय त्रिवृता 
परिगुणया रशनया निरूढाशुन्पोक्तकरेन देवस्य सेपिरशनादानादिना नामिद्ने 
सूप परिवीयाऽेय पशुं सवनीयमदकरोतीदैः । न सेतष्या रशनायाः पशङ्गत- 
कास्तु यपाङ्से तदष्ाधैतापतेरिति चाच्थम् । यूपाक्रतवेऽपि.-दर्व्यरपदतमवात् ॥ 
दवितीयशतेष यूपासलैव, रथानापरि्पागत्य युक्तलात्। तथा च चठुषौध्याये 

क्यपि जेमिनिः--पङग स्शना स्यान्न तदहमविूनादितिः । केविसूवीमिष 
स्शानामादाय परिम्ययनित.। तल । पुनलिवद्वनैधध्यपरेः .1 पूववदेव 
-काल्यायननौधायनाम्यां स्प्टतयोक्तेश् । पा च॒ प्वनीयगडुेऽपि नाऽऽवतत युप 
स्कारत्वात् । खरुतु पू एव मश्ेण।ऽदाचावमुद्ः । प्रतियूपं सरव इति वचनाछि- 

ऋत्तमानो यूपः छरूरेति भभनि्टोम एव स्व्टवचनाचच । देवस्य ववेतयादि खमैवगृह- 

नान्मुन्मरजनाभ्रक्षणवनं ब । परुरनोऽमिमेतः । -नालयनारवचनद्दधियमनममिषटोम 
भाटम्भन्त इति भ्रुलनाराष । 

तस्म रूपनिपमो न विते । 
त्य पवनीयपशो सूपणियमो खेहतादिरूपनियमे न वते नाप्समरेतपः 

इदमि भ्चोपोयप्र्ृतते लिङम् \ 
इतायां बपाय अर्वन्तो परहावकास्पस्याय सेषपीन्ि । 

उत्तरपरिवप्यहोमश्वात्ाठ मार्मनै च. मवत्येव । तये ॑पहेमाजगश्पद् । बरूत 
मपि मवति । पशचै(ये)क्शिनीपूत्ः वर्दानस्य तेश्रसवविषान। लिङ्गात् । क्वा 

~~ 
* पप्रदणभिलधिकम् । 



[> सत्यापादविर्िते भतस  [ (मष्टम्भे- 

हानं नात्र अवचनात् । परघपस्यन्तः सदसि स्स्यानं परति उपवेशनार्थं गमन प्र" +, 
णे तत्करिषयन्तः । जवकाशयनतेऽ प्रकाशयन्तं इत्यवकाशा मन्ना । ग्रहाणामव (0 
काशा अहावकाशा अरहाणामवरकाशः प्रकारो येषिति वा । दवौ पमुदातरित्यारम्य 
स्फः सत्तिरित्यतःपराप्रहावक।श इति पृक्ता मच्राणां पौदोणकठशभृोनु्याय 
सपरन समेताः सदः प्रिशन्तीत्यथः। प्तमान्वभ्तिजञेयम् | परखप््यन्त इति वच 
नातपमिरेकनिमित्तकोकव्य्रहगे प्र्पगामावादू्हवक शो पष्याननिवृत्तिः । बहु. 
वचनादुभतिपस्थातूयनमाना जाघ्तपेवेण विघनेनोप्यानतणे चुरवनि। उतेत- 
रप्या््यवेण व्िवानेनोपस्यानपतपणे । उपेनं पर्ैतस्यपि । परद्यसयप्यकमत 
नेष्टपरीधषोरुमयानितयोहौतरेणाऽऽध्वयेण वा । प्रचप्स्यन्त इत्यनेन ये ये प्रहरण 
कतस्तेषामिद मृपत्यानं, तेन ब्रह्मणोऽपि मतपणकरतृत्दुपस्यान, होननादीनामृदताता- 
दीनां च क्म शालानुारेेति यथायं द्रष्टव्यम् । 

द्रौ समुद्रातिति द्रोणकलशाधवनीयौ । 
सृदुकेन मरे द्वौ युगपुपतिषठन्त इत्यर्थः । तेवृनाऽतियनत्यन्यमिति 

मश्नान्तः | 

द द्रधसी इति पूतभृतम् । श 
उपातिष्ठन्त इति शेषः | नायौ इति मन्रान्तः * 

प्रिभूरभिमिति सर्वसोपमू । 
उपतिष्ठन्त इत्येव शेषः| तस्य त दूदपुमृन इति मचान्तः | सर्वेभाततौ तोमशच सं 

सोमम् । अत्र प््वशब्दः प्रकारकत्यमाचे पर्वतं मस्तयतीतिवत् । सर्वपोषै 
इति द्र्यकत्वात्रृनमन्नमुक्तवा सस्य पोमध्योप्यानम् । परमहणेअह्रोणकच. 
शाधवनोयपूतमृलस्यतोमोपस्यानारथम् । ज 

भाणाय म इत्युपाशुपाजमपानायं `म इलन्तर्यामं „५ ४ 
““ “` “ल्पानाय म इत्युपाु्वनं प्रावाणे वाचे म 

इलन्रवायवं दक्षक्रतुभ्यां म एति मै्रावरणे , , :' ' 
चश्षु््या म हवि दुकरमन्थिनौ श्रो्ाय म इलया 

; - ,/; “=: श्विनमास्मते मः. इत्याप्रयणमङ्गेभ्यो १-इसयुक्ध्य- 
मायुषे म इति शुषं वीयाय म इयति ससे 
जततेमः ओजसे मे वर्चपे म इति वैत्॑थार्पं, 

ऽक, वर्चोदा वर्च॑से पवस्वेति सर्ववादुषनति ॥ १३ ॥ 
यस्ाननतरपतिष्ठन इत्येव शोषः .1,, अनार्यामशम्दे प्र्दकह्षणा .। 

वदद । आदिषद्यमावान्द6 इति वा । तेना्र्याममिति सूपं मवति | 
५ ददेस्मेपि 4 भा” 1 



< 
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पाशरमिलय्याहारो योग्यतया । चुम्प म इलत्रापि वर्चोदा वरचे पवेलेव ॥ 

वरोद बे पलति पततुपनतीति पूते सेति पदेनाप्रापयेकव्नप यैव 

प्रापणात् | द्रञयप्यक्त्वानन्र वृत्तिः ॥ नकुम्पौमिति प्रस्परपेक्ं द्विवचनमस्िन्कल्पे 

द्रम् । पू्सरसतिद्धिई स्यस्यानम् । वभर वते प्वेपामिति त्युक्ते 

दविचनयुक्तः पाठोऽनेन विकरपते । अस्मन्करपे द्विवचनलिद्गलवासपकृेव मच्रः॥ 

वीयाय मे वोदा वते पवेतिमच्रवरृ्याऽतिरह्ान् । तेन मे वर्चोदा धर्चते 

पवस्व । ओनते मे वोदा वर्ते पव । वर्ते मे व्ोदा वर्चत पवसेति कमणा 

प्रायां ध्रयाणमिते रथो मचा व्यय म इलनेन विकस्मिताः । एुरितिव चन 

मेकमल्त्वनिरातर्थम् । मथीदेव कमे सिद्धे यथारूपमितिवचनं वाजपेय द्राति" 

्ह्य्यानीयपनद्रातिचेषु दविवीयमन्र्ैवाऽऽवृत्तिमै लन्िमवेतिरदरीनर्म् । 

असमच्छनद शप्ता इति शबदादनतरं वरदा वरचे पवसेलयम॑शः पत्र वषु 

मनेषु अनुषनति अनुषक्तो मतीः | 

विष्णोर्भदरम्ीति द्रोणक्षलशचमिन्द्रस्य जठरमसी- 

ल्याधवनीयं विशरेषां देवानां जरीति पूतभृतं 
वर्चोदा मे वर्च॑से पवेत सरव्ाटुषजति 1 

सष्टम् 1 
कोऽपि को नामेति स्र राजानमविरेषेण । 

उपतिष्ठन्त इत्येव । तस्व त इदमुमृन इति मनरान्तः । सरव्हणपरयोननं पू्वत्। 

न विद्यत देनद्वायवत्वादिषभेदनिमितकाृतिरूपो अंहत्वकठशस्यत्ववममेदनिमित्त" 

कावृतिरपो बा विशेष उप्स्यानि यस्ममश्े स मननोऽविशेष्नेतय्ः । तेनेदं सिद्धं 

-मवति षदेव मेण समैरत उपया न पयकपमादाय बेदेनोपसमानमिति ॥ 

एतेन पूसिन्पर्वरानोपस्थान आवृ्तिरवगता मवति 1 

बुूषन््हमव सकाम आमयाभ्यन्नायकामोऽभि चरन्वाऽवे्षेत । 

बुूषकेसेत ्हयव््कामोऽ्षत, चामयाञ्येेत, अमिचरकतेेतेति स्वशा 

-खागृता एते कस्पाः । अन्नायकामोऽयकषतेति करः शाखन्तरीयः 1 अनर कुम्पुक- 

'हमप्रददीनसपरव्ोपस्यनि काम्यत्वं न । दृदपित्येत्य स्थनि तततत्कामोठेलः कायैः- 

तस्य ते मूतिमनमृमे तस्य तै बर्मन तप्य त आ युलुमे तस्य तेऽन्ाचमुनमूने 

तस्य तेऽम्य पआाणानुनदन इति । वैषयनोऽप्यक्ञायकामनां विना मूत्यादिकामनाभ- 

य॒क्तमन्नविकारोन्सष्टमेव परदितवान् । काभामावि त्वविकृत मन्न: | अन्न काम 

। ि „ ५... तद्" । 



<< सत्यापाढविरवितं श्रौतचतर-  . [ ८भषप्रभे- 

नायां पलयपवे्षणमपि कार्यं कामनाया अमाव उगस्यानमात्ं नवक्षणमित्यदं विरद } 
यमर्थः श्दन्तरपरयोगादिकवचनाच भतीयते । इृदमवेलणं यनमानस्यैव, पामानः 
फृठस्य यजमानगतत्वमेवेति पर्वमतसिद्धतवा्पमसते. कताव शरयमाणं यनमानः काम 
मते यानि तु कामृयततिः श्रवपतीति पूजा । यदि शसिमातमपि स्याता जेतेद- 
जिति रयात् । एेनाघपरतवमपि निरतम् । भत्र पाठोऽकषरमरदर्नाैः | तत्त, 
सकामनेदशेन तकरं इृतवाओक्षणं यजमानेन कार्यम् । यनमानः कामयते यानि ठु 
कामयतिः श्रावयतीति सूत्रात् | 

एतदन्ता अहावकारापज्ञका मश इत ऊर्धं ये मन्रासे प्रतनयति पिनि 
योगमाह-- 

स्फ्यः स्सतिरितयु्करे बेदिकरणानि संन्यस्तानि यथारूपम् । 
-येः स््यदिमिदिः कृता तानि वेिकरणानि पम्व्न्यत्तानि सन्यस्तानि एताद~ 

शानि यथारूपं ययाठिङगमुपतिष्ठन्त इत्यः । स्फ्यः खततिरिचनेन स्फथम् । विषनः 
सहिरत्येन विषनम् । पवदिरि्यनेन पू । परुः. ससतििखनेन परडुमिति, 
यथार्परन्दाधः । पेशब्दः एथगभविन न्यायः । न्फतानीति शब्दो निषानव्याू- 
च्यः नीतयुपगोऽपतगीर्ः । उतरे स्व्यादीनां नयनं परिकथिककम् । सन्य 
स्तानीतिशब्दस्वरप्ात् । अन्यया ह्यस्येति वधत् । इत मारम्य भरपृणमेपवेशने,, 
तेन मूधयदिनपवनतती पवनयोः प्रपैवामावदविरिकरणेपानादि पदे दकषिगा- 
वैध प्रेण यव्तावल्न मवति श्रातःघवनपपगितैव का्तिद्धरेति माषः । अरहाव- 
काशो प्यानं तूत्तरयोः परवनयोरववनादूहकारलाच मयेव 1, 

यद्भिया यङ्गतः स्येति सर्वाणि । 
उषित इत्येव । इषधनमिलन्तः । पूं व्यटिरूपतयोपृप्पानमिदरं समषटस्पत- 

येति मेदोऽनयोः। सवीमनि स्फ्यादीनि चत्वारे । 
उप परा.चादापूथिदी इति.चावाएूथिवी । 

उपतिष्ठ इति रेपः सर्वत्र । दयावाएयिन्पावमिदेषाोपढठन्त इयर्थः | 
& उपास्ताय इति यत्र बहिष्पवमानेन स्तुते । 

यन्न नहिष्पवमनेन सतुवत इवास्तावरान्दार््रद्नाैम् । तपुपतिष्ठन्त इति शेषः 
उपृकलश् इति द्रोणकङश्मुपसोम इति सोमपू- 
पपनिरिलयभिपदेवा इति देवाुपयङ्ग इति यक्घ- 
मुपमा होत्रा उपहवे हयन्तामिति दोत्रकान् । 

उपतिष्ठन्त इत्येव । पोभोऽभिपुत एव प्रकृततवात्। घ चकाद शमरहकरशत्यस्यः । 
अभनिरवरत्तरेदिक एव । तस्यैव तौययागधिकरणसेन -भथानत्वात् । देवा भुद् 

~€ 

५८ । 
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श्रय्चिशत्। ते वेकादश प्रयाना एकादशानुयाना एकादकशषोपयाजाः प्रनापतिश्र 

मथटूकार ति 1 प्कृतगरहादोनामप्यत्र देवता वरिवसिताः । यज्ञशन्देन यत्तताधनानि 

इविराज्यादीनिः। होत्रका भेतरावरणाद्यः। द्राणकखशपानिध्यातपवण्यपि कर्मोपयुक्त- 

पथाथीनमिवोपस्यानान्येतानि । गाशब्दनदृत्य् तत्र तघ्ोपेलस्य पाठः । अभिहतेन 

बुद्धिष्येनापि तेनाऽऽकाङ्सतानिवृत्तेटपदेवा उपयज्ञ इति चिङ्गा्च । न चाय. प्माबिः 

सपक्यपेमभति । उपृेवा्पायातस्य चतेरपरोषतपकरादिपि मावः । 
एतेन यदान्तयोः श्रुतम श व्दमप्यनुषजन्ति केनित्तिरप्तम् | न 

इयता९ इयेता९ हयन्तामिति यथारूप९ सर्वत्रानुषजति । ४ 

इये; सतिहितस्यापि वचनस्य वैरू्यात्कवित्कददयोग्यान्वयः स्यादतः कम 

नुषः रस्तीति शद्का न कार्या तामणयाद्िरिणुतानवय्ेवा्ोकारादिति मावः। 

उक्तश्च विप्रिणतान्वयः शालदकैरीद्विमकतिविपारेणाम इत्यनया परिमाषया | सर्वत्र 

सेषु मननेषु यथारूपं देनतागौकस्वायनृरूपं करिथ।१३मनुषृनति अनुषक्तं मवतीचर्थः। 

भा्तावकलशातोमाियज्ञानमेकवचनतिपचलादहभतामिति । यावा्रभिवयो्िवच" 

नपरतिपायलदुहुयेत मिति । देवानां वहुवचनपरतिपा्त्वादहुयन्तामिति । यथपि 

उपप्येयकरमःनुषरेण येतां इतां इयन्तािति पुं शक्यं तथाऽपि वचनक्रमानु- 

सरिणापि पठे बाधकामावात्तथोक्तिः । भम्तिममन्त उषहव इतयेतप्य शनदस्ाधि- 

कत्वा्दनुरोषेन इषेः पुनः पाठः । 

५ नमोऽप्रये मरते मलस्य मा यक्षोऽर्पादिल्याहवनीयपुपतिषठते । 

ब्ा्गाुकरणाथपतिष्ठतं इत्यस्वत्रोपस्ानमर्यो न भवति रि तु नमस्कार 

द्व नमःदुषदितलान्मनव्य । तथा च॒ नमःपदस्य मन््ादविव पसक्चात्तदरम्थेव 

नमस्कार्यं नतिमुदराकरणे तच मन्तरतमाप्त्यन्तम् | तथा च नमस्कारस्य न्यवेटा- 

सवेन मनध्ाने क्रियां वारयितुमेव मेतप्य व्वमाणमन््यो् कृत्नः पाठः । अनेन 

तेम्य एव नमरकृय पदः ्पर्प्यालमनोऽनात्यौ इति श्रुलर्षः पिद्धो मवति । चतरो 

मन्तु सोत्र ए । पुनरुपपिषठत इति बचन जञायते स्पपप्रमृतिहोत्कानतानानुष- 

स्थने कर्मतियोतनि । तेन हविधीनपषद्ारत्वौरेोपस्याने कायं न तु तत्तम 

मीपं गलोपस्पानमिति सिष्यति । < 

नपो श्राय परतरे नपरछला मा पादीलागरी्रम् । 

-आश्ी््नमाहनीपतनिपवत् { उदक्त । उपतिष्ठत सत्येव शेषः । पूरववद- 

त्रापि भ्यास्यानं द्रव्यम् ध 

१. देषाव्या। 
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नम हृनद्राय पलघ्र इन्द्रिय मे वीयं मा मिर्वधीरिति होत्रीयम् । 
होघ्रीयंशब्दोऽत्र तत्स्यर्तगवाऽञ्चिपर एव । अश्राधतानिष्यात् । स्यानोष- 

स्यानवेहलयाऽन्युपस्यानस्यैव युक्तत्वात् । तथा च हेत्रीयमिरेतावस्पर्नतं॑ रणं 
तिद्ध मवति । एवं मानीठीयभनेरमि द्रव्यम् । पिष्णयपर एत बा । तयेरपयुपस्या१- 
दशनात् । अिन्करे न घारणम् | 

नो यमाय प्रे नमस्छला मा पाहीति मानोरीयम् । 
गतम् । 

ष्टे स्थः श्िधिरे इत्यधिषवणफशके । 
उपतिष्ठत हत्ये । मश्हपस्पातमिति मन्त्रन्तः । 

यावापृथिवी समीक्षत इृयेकेषम् । 
शष्ट । 

सूर्यो मा देवो दिष्याद््दसस्पात्विति सूयं वायुरन्तरिपना- 
दिति वायुभिः पृथिव्या इत्या यमः पितृभ्य इति यमं सर 
स्वती मनुष्येभ्य इति सरस्वतीं पातु पालिविति सर्व्ातुषजति । 

सरस्वतीमितयनन्तरमुपतिष्ठत इत्यव । पत्र वयुरन्तरिकनादिलयादिषु मन्ेषिदर्थः 1 
बीप्ताऽरयाभ्याहारनिराप्ाथी । अश्हपर इयेतप्य शबद्यनुवृि वारथितुमनुष ङ्व 
चनम् । यमः वतृम्य इत्यत्र नोदकस्वशः । पितृणामप्रघानत्वात् । अत एव न 

आचीनावीतमपि । पात्विति क्रियापदरमनुपनति अनुषक्तं मवतीलधैः 
देवी द्वाराविति द्वायौँ नमः सदस इति सदो 
नमः सदसस्पतय इत्ति सदसस्पतिं नमः 

सखीनां पएरोगाणां चक्षुष. इत्यृलिजो नमो 
दिवि इति दिवं नमः पृथिन्पा इति पृथिवीम् । 

वर्यो सदत दवर्यगे । मा मा `ेता्षमिति मचरान्तः 1 प्दपस्पतिशब्देन 
ब्रह्मोच्यते । तथा चाऽऽपस्तम्बः स्पष्टमेव पठितवान् -नमः प्तदघ्स्यतय इति नह्मा* 
णमिति । ऋत्विजः स्वन्यतिरिक्ताः पश्चदश । परस्यपके पोडशा । 

अदे दैभिषल्येति यत्न निपरस्यन्भवति 
ध ततस्तृणं लोष्ट वा निरस्याप उपसपृश्यो- 

जिवत उवुद्रतश्च गेषपिस्युपविश्ति । 

य॒त्र यसिरप्यढे निषत्यलपवेशनं करिष्यःमवति ततलप्मासमदेशत्तृणं यक्कि- 
चिं ुदरृतिण्डतं वाहे देधिषव्येति निरस्य । परिमापयोत्तरतः । भद्रुोष. 



^पर्परः] गोपीनाथमदक्ृतज्योताग्याङ्पासमेतम् । ८६१ 

कनिष्ठिकाम्पानिल्या्ायनः | उज्निवत उदुदधतश्च गेषमिति त्रोपविशति । ततरा 
धवयुप्तिमर्यात्रोः स्वाननियमःसूजन्तर प्रदरितः --्षिणमेवाघुद्ीरनाहू शर. 
माण उपविशब्युततं परति्रस्थतेति । परदस्येवेपवेशनम् । उनेतुः प्रतिपरष्पात्" 
उत्तरत एव । उनेतुरविषीन एवेपवेशनमिति पके होत्रकोपस्पानान्तमेव कृत्वाऽह 
दषिष्वयेति तृणे लोष्ट वा यत्न निपतस्यन्मवति ततो निरस्याप उपदगोजनिवत 
इृषुपविशतोतयतावनिषेकञेुषिः । मध्यतनमाह्वनोयोपस्यानादि एमिवयुप्यानान्तं 
सस्य न मवति । एषां पदः्पपैण एव पमवात् | यनमानस्य स्याने याजमानपूत्र 
दशंपिप्यति सूत्रकारः । बरूत ब्रमणः स्याने प्रदरीयिष्यति । प्दस्यस्ानं पूता. 

न्तर उक्तं दकतिगेनीदुम्नरी पदस्य इति । मौषायनोऽपि--दलिणत उरङ्युलो 
म्या च प्रदस्य इत्युपरिशत इति । ओौदुम्ोमेवदोदधातरः परपविशन्तीति पूषपूप्रा- 
दौदुम्बशमदोऽत्ाुवके । कतर इति पू््वानः । भचा इतयत्तप्यनः । 

सदः पप्य दक्षिणा परेष्ेताऽऽगन्त पितर इति । 

अव्र पू कियाप्रदरीनमनन्तर् मशरप्रदरीनमितयवं वेपरौसयं ब्राघ्मणानुषारेण । षरे- 
क्षणं इृरनमच्रहमातिपरथनतं न तु मचरान्तेन सेनिपातिऽत्रेतिप्रदानापं वा । सदः 
मव्य पदति उप्येशनान्ता परपपणक्रियां सपाय प्राचीनादीत्युपकीती वा बद्धाज्जिः 
पेषते ततैव तिष्ठलिति परतयुपपगािः । पिटृणां पूत्वा दजला । तथा च 
बराह्मणम --तेम्य एव॒ नमस्य सदः प्रपपैलास्मनोऽनात्य इति । मूासतति 
मशरान्तः । प्राचीनावीतपते यनञेपवीतयप उपदयरोत्। प्रष््व्तो म्रहावकेरुपष्पाय 
पृप्रपवनतीत्यपक्मे बहुवचनम् । उत्तरत्ानुषनति उपतिष्ठते प्क्ष यत्र निपत्य 
म्भवति उप्विशतीदयेतष्वेकषचनम् । एताम्ां पद्व ज्ञःप्यते बहुवचनात्ररषामृष- 
स्थानकलेङुवचनादधयेसिोपश्यानकपतेति ¡ असिते कड तु ऋषिगगामिवे" 
नानु्ठानोपयो गितया यनमानस्येष्टितयृतविगाम्येव युक्तम् । तथा च तृहोवाप्ययेऽछमे 
पदे ओेमिनिः-कमौय तु फठं तेषा स्वामिने प्रयधेकत्वात्वारिति । फं मा मा पत 
क्मित्यतततापनादिकं फटे कमं कमानुष्ानौपप्िकं समिन परति यनमानं प्रि आसी 
यकमौविधातर्पार्थवत्ततेष्टादुगुणलस्सप्रपोनननत्वततषमृलिनां भव्ति ऋति 
ग्णामिलयेव स्वेष्टं मवति । एवं चाऽऽतनेपदनुगुण्याहत्विणामी्येत युक्तम् । ऋरि 
कंक करगष्वपेकलवादिति पूवधिक्रणे ममसने व इलया परिकरणमच्रगप वर्चभः 
फं ते्नमानगाम्पयेति तिद्धानिितं तदैलक्ष्य्ोतनाय तुशब्द इति पू्रापेः । 
भपतहितेगवध्वयणाऽऽहवनीयापस्यानं चावाएपिज्योः स्ीक्षणमिति पके प्रमणं 
लोटनिरतनमपामुपसशीनपेदानं दसिणपेक्तणं भ कमैम्यमितषतु पिरे0- 
भदशैनाय वा । 

१०९ 
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अत्र पुं विशासि । 

अन्तमीवितो गिजन्र ज्ञेयः । तेन शमितारं पदं विश।पयतीतयो मवति । एतेन 

शमितः पशु विशाधीत्यय रेषोऽप्णत्ेवध्व्यणा वक्त इत्यपर सिद्धं मवति | तेन 

हविष्डृता वाचं विपृञ्य पशं विशासतीतिपषुपूतोक्तविशपनकालो बध्यते । अत्रा 

सिन्का एष पशुं विशाति न तु पडपरोडाशपबन्धिहविषरदेहीतिपेषकरणकवा- 

जिप्गोत्तरकाट इति । 

भरप्यमाणः स्वणि वनानि परिशेते ठतीयसषने वा श्रप्यते ॥ १४॥ 

श्रप्यमाण इति पशोर्विशेषणम् । प्रवाणि पवनानि परिशेत इत्यनेन मन्दज्वाछ- 

साऽङ्ृयागकापयैनतं यथा सुतो भवति दमो पिश वा न मवति तथा परिरेते 
शचप्यमाण एव स्थितो भवतीति बोध्यते । परिशेरत इति पठे बहुवचनस्य च्छान्दप्त- 

तैव ज्ञेया, श्प्यमाण इत्येकवचोेन पिरोधात्। ृतीय्तकने वा शरप्यत इतयसिनपेऽपर 

विशत्तनमत्रव श्रपणमान्नं तूतीय्तवनार्म्मकाढ आरम्नणीयमिति । 

हस्पोकोप्श्रीमदपिठेमयाजिपादघताभियु कयाजपेवयाजिस्रतोपुलया- 
जिद्रिपादस्ाभियुक्तपौण्डरीकयाजिगगेशदीकषिततनूनगो पीनाथ 

दीक्षितविरवितायां श्रीद्धगवस्सत्यापाददिरण्पकेगिसू- 

जाम्ुषिगतनिगृदार्थरत्नालाभङ़ृतविदरर्जनसंताष्- 
श्ामिक्रायां उ्पोतस्नारपायां इतावष्टपम- 

शस्य पश्चमः पटलः ॥ ५॥ 

पाष्मप्न्ने षष्ठः पटलः । 

एरोडाशानासाय तैः समवदाय प्रचरति । 
प्रतिस्था इतानपुरोडाशानषकयुरात्ताय कैः पुरोडाशैः पहेवावदाय प्रचरति । 

आप्ताेलतरान्तमौवितो गिञा ज्ञेयः । तथा च प्रतिप्रस्यात्राऽऽप्तादनं कारयितन्प+ 
मिति सिध्यति | तया चाऽऽपसतस्वः --अत्र प्रतिप्रस्थाता प्वनीयानापतादयतीति । 
सहावदानाश एव विधिः । प्रचरति््नुतादः । प्रचरण्यानेककतूताष्यतवेऽपि 

समवदानस्याधवर्युमातरकरकसेन प्रचरणप्तमवदानयोरपन्योधितानेककर्वप्तामानाविकर् 
ण्यापमवादनुपपलं वाकं स्यत्तमनुपपत्ति वारमितुमेकवचनम् । प्रतिप्रस्यत्रा हरणे 
कारणं नापतशध्ति सोमेऽध्वयुः प्रयङ्पदोऽतीयादिति निमेष एव । भन्नेभो 

१अ.ज. "शेरते । 

क्र 



११०द्टः] गोपीनाथमडक्रतज्योत्राव्याख्यासमेतम् । ८६१९ 

वाऽऽपतादयति । तथा च बौषायनः--अपेतानि प्ेपरिगृहय पूषा दवारोपनिर्ईचोत्तरेण 
सदः प्रीतयोत्तेणाऽऽ्धीयं धिष्ण्यं पयहलयन्तय्याप्रादयतीति । अष मभरीमो 
जघनेन गाैपत्यमुपनिदय पाञयां पशचपोपसृणोत इत्य देरद्राघनपरतिपादकासूषैूष्रा- 
दक्िन्सूत्र आनघ नुदृततरघ्नोणक्तुकता दर्पा । तृष्णोमेवत्न परया पादनम् । 
तूष्णोमवाऽऽमिज्ष्रानिने मध्ये वेदेरापा्च दक्षिण्यां वेदिश्रोण्यामाप्ादयति ॥ 
ततसुष्णमेबोत्करेवानिनमात्तादयति । समवदाय प्रचतीत्यनेन प्रत्येक यागो व्पावलयते | 

तत्मकारमाह-- 
जदपशतोस्पस्तीर्यावदायाभिषार्थ मातः पातः साब्- 
स्येद्राय परोडाशानामदुदरूहि भरातः मातः साक 
स्येन्धाय परोडाशान्मस्थितान्मेष्येति समेष्यति । 

जुहामवदायोपमृ्वदतीत्येत वो पस्तरणामिषारणयोः तिद्धौ जुहपमृतोरपल्ती- 
यीवद्ायामिधा्ेव सूत्रकरणे परस्यमिवरणं वरस्तरवदिःतमञ्लनं च परिए्यातुम् । 
यत्च प्रघानार्थविशङदरपावद। नोय प्ानयगङ्तकारम्यवधानं तत्रैव चिषटकृया- 
गार्द्रवथस्य प्रस्यमिवारणम् । चत्र न तथ। तत्र॒ न भ्रतयमिघारणमिति ज्ञापकबरा- 
स्कस्प्ये । जहमुपपृति नोपसलर्थानद्ायामिषाुरयेवमृचयमान उपस्तरणावदानानि- 
घारणानि जुहां कतवोपमृति कर्ानीतयेवं॑काण्डानुत्तमयोऽपि स्यास्त मा मूकि 
तु पदापौतुतमय एव यथ। स्यात्तदर्धं कृहूषमृतोः पमपिन निदेशः । तथा च चुहा- 
मुपसतीरयोपमृत्यनन्तरमेवोपस्तीये चुहां धानाकरम्मपरिवपपुरोडाशामिकषाम्यः क्रमेण 
शतुरवततिनं द्वदवः प्चावत्तिनां त्रिः परकृतिवदवदायानन्तरमेवोपमृति स्म्य उत्त" 
रापैम्पशरतरवत्तिनां सृताकृसशचावत्िा द्विः सिष्टडते तयैवावद्।य जुट सकृ- 
दुपमृस्यंदविरि्येवमभिषारयतीत्येष प्रयोगः सिद्धो मवति । मभिषायेति स्यपाऽत्रावत्ते 
सपरेप्यतीत्ययमेक एव पले न तु अवदस्यन्नव्यजनियेतावपि पक्षाविति नोध्यंते। तततः भरातः 
भ्रातः सावस्येति पुरोनुबाक्यातपरेवे दखाऽत्यकरम्याऽऽश्राव्य प्रल्याश्राविे प्रातःप्रातः 
सावस्येति याज्यातत्रेवे ददति । यागः प्रकृतिवत् । भवदनि प्रल्यमिवारणे च धानामु 
यथमूहः । इनद्रदेतेदि रेन यागेऽपि निवापक।ठिकं देवतानां भेदमादाय तत्तदूम्य- 

येषु अनुमश्रणमन्नगता आशिषः पमुचीयन्ते । तथा च प्दनीयान्पत् मदद्वानः- 
तचरं देवतामरहणम।शेषसतु समुलीयेरनपखषटे च नानाद्व्यतवा दिति । चकरोऽप्ययं । 
स च पृद्धमावनायाम् । तंखष्ट॒ इत्यनन्तरं याग इति शोषः । नाना्रव्यत्वादिति 
हेतुराशौःसमुचये । नानाद्ररत्वा्नदिवतद्रन्यत्वाि रः । निवाप , इति शेषः | 
इई वरणप्रचाप्ारौ प्रघानयोराक्ीःसमृचथतिद्वचभेम् । अत्र तूमयनिमित्तम् । 
तत्रनुमच्रणस।ठ एवं तिष्पति-इनद्रप्याई देवयञ्ययन्दिया्यननाद इन्द्रिपव्यत्ादोऽ- 



<६४ सस्यापादविरवितं भरोतय्नं- [लभटमररे- 

भाद इन्द्रियारपक्ाद इन्द्ियावी मृयाप्तमितैन्द्रयानिनः । जमानमिति महेन्दया- 

जिनः । जमानं महिमानं गमेयमिति । पर्ष दना एवेति पते तु पञचस्वपोन्दिावीत- 
सद्वयानिनः सङदेव । महेन्यानिनप्तु प्चमस्येन्द्िधाबीत्यस्य स्थानि जेमानमिति । 
परकृत्पले पङृदिन्दिपावीतयुकत्वा जेमानमिति । 

ओपधरतं जहां पर्स्पाप्रयेऽरुवरष्ष 
भ्ये प्रेष्येति स्िष्ट्ति संप्रेष्यति । 

सिषडृतपदरादिलयं प्रेषयोः परदैथितुं प्रेपपाठः । सिषटकृरीति बचनमेतस्य 
साग्यापि श्रषानत्वं स्यात्तिष्टकृसदतेषरितेपामाबाततनिवृपिमितुम् । तथा च प्क 

नद्धिरमियारमे अन्नएहं देवयग्ययाऽऽयुषमान्यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमित्यनुमन्रणं 

च लिषटडृदरदधति । प्रयोननाभावाज प्र्याक्रभण] मध्य अ पमूनमूषमृति मवभेष- 

भूतम् । अश्न भवनं पत्ता विद्यपानस्वमिति यावत् । नुह पर्थ्पपभौव नि्तिष्ये" 

त्यः । पवतयेयस्य स्यप आननायमः । तेन पै्तनाननरमेव प्रेषो न तु जपल्ल 
स्मोक्तवतप्य्तनप्तमकारपिति द्रव्म् । त पर, इत्यनयोः वनम् । -दहिमेन्यमौ- 
पे पढावहानामादेरिति पणिनिपू्त् । एषे परत्र ्तेयम् 1 

माशित्रपरिदा च न्रियेते मारित्रमवद्ाय नेडभवश्रति । 
मेनु अव्र प्राद्र क्रियत इयेतावदेव वक्तञ्यं निरवदाय होत्र इृडामाद्पातीति 

बदेयमाणपूशारिडावराने पेसस्यत्येव तथ। चेतावोव कादषपिद्धौ सिमर्भमिदद्ान+ 
विधानं तक्निमेषश्च क्रियत इति मेत्सत्यम् । यनमानमागपरिपरर्पा॑तत्करणात् | 

नख न यजनपानमागमवतोतिसू्मैव निमेषः तिष्यतयव तथा च दोपतादवस्पमिति 
माश्यम् । एत्ततन्ने तप्य न वनमानमागमवद्यतो्यतेनाप्रृतनेषिेन पतवनीषपुरो- 
एयाग्य पादकतश्रमध्ये प्रवृत्तस्य ततत्र पनीर्यत्वेन इन्लतच्रत्वादतरापि न 

यलमानभागमयतीयस्य मिपेपत्यावृ्या यनभानमागावदनप्रातौ तरिरा 
मेतस्याऽऽवशपकत्वन तदो ११।२१6१।१।१।त् | वेशवानेरे हविरिति अञ्निवात्प्राित्राव 

दानमिति पते परिवाप्येव विन्य प्राशित्रावदरानमन्येषामतिर्ैव । भग्नयास्माशि- 
श्रमवधतीतयकेपमिवयतिनपते प्रिवापादेष प्ररित्रं नन्यिम्बः | आजञ्यारिहुवीष्वार्जाच 
मोरे कसपित्वाऽऽज्यलितै। पणी अर्तास्प तोमिकं कमै प्रतिष्यत इदि पवतर । 

¢ दविदषत्येषु परुत्वतीययोरादिलग्रह सा- 
कित्र हारियोजने च याञ्यानुष्राक्ये । 

चकारः प्रसेकं सेयाजानुशाकये इति प्रतियागं द्मे द्यनिचनिप्रपिग । याज्या" 

तुवाकंपावतां प्तटिीवत्तारिजञाना्िर पूतम् । 
१. दि 1१, कयते । 
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(षण्पट्डः] गोपीनाथमष्कृतज्योत्घ्राव्याख्यासमेतम् । ८६५ 

या्यैवेतरासु सोपाहुतिषु । 
स्व्ोऽधः । 

उभपीत्वाभुतमयाशरुते पाश्यापमैषध व्पार्पातः । 

उमयोषु याज्यापुरोनुाकयायक्तासु केवह च | मेशचुतमाश्रावणंप्रलाश्च' 
अलयशराषणे याज्याया पप्य याज्याततरवश् व्यारयात आशुत्रयश्ताञ्यातरे- 
पातमकपुदायो व्थार्पातो दासपौेमाततिकपरिमापयोक्त दृतयथैः । 

पुरोुगाक्पावतीपु परोडुवाक्यातेमेषः । 

उपारूपात इत्यनुकति । अमुष्मा अनुदहति यपागेवतमिति दारैपोणमापिक 
प्करणस्पपूमरेणोक्त इति तदर्थः | 

रर् चमसं बाऽऽ्दायाऽऽध्रावरयति यथा दशैपणमासयोः { 

द्धायब्यं वा चमत वाडनन्वारम्याऽऽ्रावयेत्त्ादियत्त्मादन्वारम्याऽऽश्राम्यर 
सदेव नैततिश्रुतावनारम्यरा्दा्य आदानमेव न त्व्वारम्भमाश्रमिति मः । चपा 

दुरीगूणमातपेरियनेनाऽऽघ्रायेभ्राववोमाश्रवयेतवकसिकाश्रावणश्रयप्य = पमः 
किथते । अन्यथा प्रनापतिदषुरानवमत तदनु यज्ञोऽघठञ्यतेलस्ित्तनुाके पोमम- 

कंएणप्नविति भश्रवयेयेवकपधयेवाऽऽधरावणस्योक्ततेन तदेव परातिरापचेत तनि 

ारणाधेमतिरेशवचनमावद्यकम् । भन्न ब्राह्मणे विशेषः--यो वा अध्वः प्रतिष्ठ 

वेद भ्येष तिष्ठति यतो मन्येतानभिक्रम्य होष्यामीति तच्षठसा्राचयेेषा षा भधर्योः 

प्रतिष्ठाय एवेद परस्यैव तिष्ठति यद्भिकम्य जुहुात्मतिहठाया इपात्त्रात्समानत्र 

तिष्ठता तम्य प्रतिष्ठे यो वा अध्व्पोः सवं वेद स्ववनेव मवति सुगा भ्य स्वं 
भायञ्धमस्य श्वं बमतोऽस्य सं यद्वायव्यं वा नमते वाडनन्वारम्याऽऽपराषेस्लादि- 
यातलाबन्वारम्या5्रान्यम् सदिव नैतीति | 

आग्नीधरागारे दक्निणाुलस्तिषठननप्रीभः 
स्फपं पारयन्प्तयाभ्रावपति त्यारयातम्। 

आञ्जीनागरे परयाश्रावणे यथा द्ीपूणैमायोरियेतावतैव तिद्ध पयां पनयृरमू- 
तवचनमाश्रवणपर्यश्रागणादििषये विभरन्यथा करणं वेदा प्रायञित्तं पोमतश्न- 

सजन्ेव मति न ठु दुपधिमापिफ सामान्यं सर््रायचित्तमितिज्ापनायैम् । 

दसषिणाुषतातिष्ठत्स्वपयारणकताना पवी विषानमपू्षलाेम् । तेनत्िषमपेनहन- 

निवृत्तिः । आ्ीधरप्हणं तूमयप्रायचितप्ाप्र्षम् ! जभ्य चमप वाऽऽश्राभयति 
. तेद्यरूकतम् । अलतवुमरृणपृतततव्ाथ वच मिप्रिणमिन । 



दद्द सत्यापाठविरषितं भौतस्ं- [<मष्मरने-- 

सं्रपासतवेकभना याज्याः । 
एकं प्रधानमेव धनं स्वल्पं भेदकमिति यावत्तयेषां ते ह्योकधनाः । घनक्ञव्दस्य 

स्वरूपपरत्वं ूत्रापानुगृणयात्छी क्रियते । भष मा धीयते वते खरूपं भेदकं येषु 
इत्यथैः । एोदरादित्वात्ाधुत्वम् । तेनात्र स्वरूपमेदा्धिनभिन्ा एव नत्वकरूपा 
इति । पनेरिमे यज्या यनि्नन्धिन इत्यपः । यागसेवन्धिनः प्रपा इति यावत् | 
यञ्या इत्यत्र दिगादिताचत््रययः । यञ्या एव याज्याः स्वथऽप्मरययः । याञ्यात- 
भषासतु एकषन। इत्यन्वयः । 

तत्राध्वयुराश्राव्य भत्याश्रावितेऽु्ै मेष्यति 
भैत्ावरुणं प्रेष्यति स होतारं चोदयति । 

पू्रघ्वर्रहणं परतिपरस्यशुपटक्षणायैम् । यज्याविषयकप्रषेषु इदं एूत्रम् । 
अमुष्मा इत्यत्र चतुध्वन्तरेवतापरपुचचारणीयम् । जपै परेष्येति एतमषवचनमुपठ- 
कषणे प्रतः प्रातः सावस्य शुक्रवतो मन्थिवतो मधुश इत्यष्य परपस्याऽऽश्रवण- 
सहित्य । प भैत्ावरुणो होतारं चोदयति याज्यां वक्तुं प्ररयतीत्येः । एतदन्तः 
परपशचः पतोमतश्रस्य स्तादशंपूण॑मासतमेक्तलं नास्तोति प्रदशैपितुम् । एतदमित्तयैव 
परमापतिदरवासुरानवनत तदतु यज्ञोऽञयते्त्ित्तुवाके पुनराश्ावणादिप्रपः | 

बटे जुहोलनुवपषदते हुत्वा हरति भक्षम् । 
स्पष्टम् ॥ 

स्सोमानामेष करः 
सर्वे सोमा देनद्रवायवादयत्ेषामित्य्थः | 
वषट जरोसथनुवषटकते हुत्वा दरति मक्ष९ सोमानामेष॒ कर्प इत्यनेन 

सपैतरातुषषदकारमराो केपुनिदपवादमाह ~ , 
दिदेवलदरहेष्वादित्यग्रहसापित्रयो ध नानुवपट्कारो 
विदयते छरताङृतः सुक्तामन्धिनोः पात्नीवते च । 

अनुषषटूकारस्य शुक्तमन्धिमात्रविषथ एौतत्कृताङतत्वम् । मध्यतःकारिचपतरथ 
जस नित्य एव मवतीलर्यत् ॥ किमिदं सूत्रे त्मान्यतो ज्ञानाय । कर्मैका 
एतत्सूश्रपठनमावयकम् । एतदकरणे यनु्रपप्रायत्ि्म् । दक्तिणन्नौ फ लदट- 
मेवात । वषद्कारपाध्यपरषपवरपगल्याऽत् परिमापानिर्ूपणम् । 

दिदेवलैः प्रचरतः 
प्राङ्क १।९पाप्तामेत उत्तरमनुष्ेय कमाच्यत इत्यवधघाना्थीमिरं प्रपिन्ञासूत्रम् | 

दविरेवलक्रेष्वादिलय्रहतावित्रयो नानुवट्कारो कित इलत्र दविरेवलान्मक्त ~ 
नतोद्यादौ च पन्ञयाः प्रयोननम् । अर्पः स्ट | 
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कयप्रिवयाकाङ्लायामाह-- 
उपयामगृहीतोऽपि वायव इन्द्रवायुभ्यां सेलन्धवायवस्मै- 

कदेशमादिर्यपातरेण भतिपरस्थाता मतिनिभ्रा्ंगरहाति । 

आदित्यपतरेमेति तृतीया प्म्य् । जदि्ेन्टुषायवपन्नगततोमिकेशम- 

इणापतंमेन करणारथकत्वापतमवात् । पूर्व॑स्य मतिरूपतवा निकृष्य गृहात हति प्रतिनि 

गाह्यत गृहतीयर्भः । प्रतिनिमहयभिति पठेऽपि अरथः प्र एव । 
उपयाप्रणहीतोऽसि बाऽ्तसदीति च द्रोणकशाद्वितीयम् । 

उषयामगृहीतोऽपि वाऽक्षपदपीति म्रेण तक्तिततेव द्रोणकठशादितीयं परति 

निग्रहं निगृह्य निगृह्य गृहातीत्य्ैः । न्मे वा । प्रतिरूपतया नितरां गृष्यत 

इत्यत प्रतिनिमाष्यशठद पे जेयः सैन परतिनिग्र हाशन्दो णमुरन्तो ज्ञेयः । तेन 

यथापमतं पौनपन्धं महे सिद्धम् । परिया अ्रहणम् । अध्यजञम्यां गृहामीति 

मन्रान्तः। 

नबायवम्रदत्ते द्रोणकलश्नाच परि 

छवया राजानं भतिनिगरहनं मतिगरस्याता । 
द्ोणकटशात्परिहवया रानाने चेत्यन्वयः । चः पमुच्ये । प्रतिनिमराहम्रहणोत्तर 

मादानवननदिवं ज्ञायते स्स्यानल्थितस्ि्वायवस्ैकरे शअहणमिति । द्ोणकठशाच 
परिषिवया राजानमित्यत्ाऽऽदत्त इत्यतुकीते । प्रतिनिम्रा्यं प्रतिप्रष्यतित्यत्प्यादत्त 

इत्येतप्याुदरत्िः । आद।नवचनबडादापदनमप्यललीति गम्यते | तच्च मन्नामावात्, 

ष्णीमेव | दशापविपरेण सेम ऽपि मवति । पव्रहाणां परिमानमिति सूत्रात् । 
उपनिष्कम्याध्वरो यज्ोऽयपस्ु देवा इति 
परिष्ुवयाऽऽघारयति यथोपा धुवो भवति । 

उपनिष्कम्येतयत्र हविर्धीन।दिति रेषः । उपनिषकरम्येति वचनमुपनिष्कमणान्य- 

वधघानेन।ऽऽधारपिद्धव्ैम् । परिष्वधाऽऽवारयतीत्यत्लयूरित्येव शेषः । आधार्य 

राज्ोऽधवयुगिवाऽऽतत्ेनथौरेवाघरयोः परत्वात् । एवेन प्रिपरस्यतुः पनिहिवले- 

नलुवृततिवौरिता मवति । परिष्ठुबयाऽऽारयतीति वचनं परिषटवया रज्ञो ग्रहणं 

व्यावारणोैचमते तेन चमेनाऽऽवारणमिति स्यत््मा मूदितयतदयैम् | यथा येन 

प्रकरेणोषाशुरपाशुम्रह दूतो मति तेन भ्रकरिणाऽऽवारयतीतयथः । प च श्रकार् 

उत्तरपरिधिधिमन्वह्यतयादः संवत जुहोतील्न्तः । साहा लव पुवः पूयति 
भचतु वैशेषिकेणाघनरो यज्ञ इति पर्नेण वाध्यते । 

+ पहिनिरा्ममति पामे हेयः । 

५ न. निष्छष्य । ९. ट. ज, छ, न, ठ. भनेर ॥ 
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वायव इनदरबायुभ्यामनुव्रूहि वायव इन्द्रवायुभ्यां मेष्येति संमेष्यति । 
पृष्टयाया उत्तरत एव पुरोनुवाक्यग्रिषः । स॒ चाध्वयेशि, एकवचनात् । सहिर" 

ण्येन पराङ्गुखतलषठनलिणापो्े नुहेतयततराधपूीरवे वेतिररिमाषथा प्राक्मृलता 
तिष्ठता चेमयोः । तेन पृष्ठचदकतिगतोऽपेणाभ्नं तिष्ठम्या ्रास्मृलाम्धां होमः कर्न्य 
इति पिद्धं मवति । दकषिणतोऽध्वयुक्तरतः भतिप्रप्पता द्याया दक्षिणत ए 

पदे जुहुतः पुनवैषदछेते जुहुतः । 
स्म् । 

अष्वर्योः पत्रे मतिप्रस्याता संपातमवन- 
यति तस्यैकदे्म्वयु; मतिपरस्थातुः पात्रे । 

सैपातमवनयतीति कचनस््मतिपस्थान्रा स्वदपमवनयनं कर्तनयम् । एकदे शमवन- 
यतीति वचनादधवयुाऽधिकमवनयनं कन्यम् । प्रतपर्यतु; छसपावनथनम्।दिस्- 
स्याल परमस्य कयेनाहुरयानुरोषेन । भघवोरविकावनयनं मन्तकार्थत्प छा 
नुरोषेति द्रष्टम् । 

देवेभ्यस्तेलयादिलयस्थारां प्रति- 
स्थाता संपातमवनयति ॥ १५ ॥ 

अत्र पेपातशब्दष्य स्सरोषपरतवे प्रतिवरस्यातुः पत्र पूयतेऽवशितेन सं१- 
तशब्दपदृतयकतगतत्वापतेः । अतोऽयमर्थः--तेपत्य हपात्यावनयनं कर्मवयमिति ॥ 
फठमन्राद्टमेव । 

विष्णदुरुक्मेत्यपिदषाति । 

पूू्रा्मतमरसयावृशठतो वचनविपरिणमिनाऽऽद्विलप्याटोशज्द्नुवति । उप" 
त्वितत्ादादि्यपा्ेगेवापििानम् । पततपमापलम्बेन स्वमु विष्णवुरुकरैप ते 
सोमसत र्सतत्यादित्यपत्रेण=प्रतिप्रस्याताऽऽदित्यस्पारीमपिदषातीति । अपं 
मश आपलम्ेनानितिमेऽपाने विन्क्तो यथा तथा नास्माकम् । अमं तु पदम 
मिषानिषु पकृता विनियुक्त इत्येतवानिशेषः । माऽवहयदिति मच्रान्तः | 

मयि वदुः एरो वरसुरितध्वगुहेनरि भक्षं भयच्छति । 
ग्रहपातरस्यावशिष्टपोम(स्य] मक्षणोयलाद्धतपंत्ता । मधायुमहणं परिप्रस्ातुनिृ 

त्प्म् । वाचं मे पाहीति मच्रान्तः। अत्र विरोषमाहाऽऽपलम्बः--प्रहमधवधरा दाथ 
किप्रर होतारमिद्त्य मापि वपुः पुरो वपुरिति ग्रहृ होत्र प्रच्छति । 

तेनैष होता मतिशाति | 
एत यानुषहैत् पेयम् । 

1 
~ 
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एवपुत्तराभ्यां यथादैवतं मचरतः । 
उत्तराम्याित्यननतरं गरहाम्धामिति शेषः । उत्तरौ त्रावरणाश्चिनौ । यपदिवत 

मिति वचनमृतिरेशान्मतरवरुणाम्यानतरहि नितरवर्णा्य पषयति प्रेपयोः प्राठः 
स्यात्तां वारयितुम् । 

नोत्तरयोद्रोणकलशादगृहठाति नो्रोराघारो बिचते । 
नोत्तरथा्दोणकशदुहातीतयनेन प्रतिनिग्राह्यं व्यवत्येते । आवारोऽध्वरो 

यज्ञोऽयमस्तु देवा इतीतरयो्हयोर वियत इलः । 
उत्तरेणोत्तरेण मत्रेण सश्रद्एहाति सङ्रञजुहुतः 1 

प़्द्रहण उत्तरोत्तरो मनच्र उप्याभगहोतोऽष्टततदति । उपयामगृहीतो 
श्तदूताति । पकृरनुहुत इति वचनमेवमुतराम्पामिलयनेन पुनर्द्र रे होमस्य 
परत्व निवृ्परथम् । 

उत्तरेणोत्तरेणाऽऽदित्यस्थाट्यां म्रतिप्रस्थाता 
सेपातमवनयति तेनैव स्त्रापिदधाति । 

पपातावनयन उत्तरोत्तरो म्नो विशवदेगेम्यस्त्वा विश्ेमयस्त्वा पेनेभ्प इति । 
विष्णवुरकरेलयतेनैवारिदधाति । ओपलन््ेनान्तिमऽपिषानेऽधे म्नस्तदयवृत्यथमेव- 
कारः । पोमयत्रेयभैः | 

उत्तरेणोत्तरेणाध्वयुहोते भक्तं भरयच्छलेतिनैव होता भतिगृह्ति । 
म्प्रदान उत्तरोत्तरो मच्रो मथि वमुषिदरपुरेति मथि वषुः संयद्वषरेति 

दितेः प्राणामदितेरकारिपपुरुषमणां वृतां बरू- 
थिनामू । येषां भामानि निदिपानि पामकधि- 

5 जन्ति भुवनानि विभेति बा सर्म्रपिदृधाति । 
^ स्पष्टम् | 

काम्यं कलपह-- 

सदि कामयेत पापप्रस्य सभ्स्यादिति प्रतिप्रस्थानेन 
पूरवो गृहीत्वा एष्िष्रञजहुपातपो हुत्वा सादयेत् । 

यदिशब्दा्नमानगतेयं कामन । अस्य देवदत्तस्य द्वेष्यस्य पापे पम्पकस्यादिति 
यदि यनमानः कामयेत तदः प्रतिगरघ्यनं परतिरस्यतुः पात्रं तेन तानि रीण बाय 
व्यानि पा््तादनकाठे रे प्यन्न्ते े दिदेवतयग्रहणकाठे पूर्वैः पूर्वेऽध्वेदि।गकञ 
शघ्पतिनिगराहमभ्रेेव गृहीता पूसि्ठ्नुहुयात्ततो होमानन्तरं सेपातमवनीय 

१६.ज.ग. द, मिदितःनि। 
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पूः पादयेत् । सेन घारणे करियमागेऽप्िमकार्यकरणामवरेनान्यहतते प्रदानं यादधो" 
ममितिः। वपट्कारपाध्यत्वादेव तिष्ठत्तातिद्धौ तिष्ठनितिवचनमुततरम् । तेनाऽऽपता~ 
नमपि तिष्ठनेव कुयौदिति पिद्धम् । जुहुायनेयनेतेल्यर्थः । प्रो गृही पूलि. 
छन्हुला सादयेदिलेवं टाधतरादरक्तभे पू॑तिषठञहुपादिति एभवचनं संपातावनय" 
नाप्धानयो; सत्वं मयति । पू॑सिठु्वा सादयेदिलेवमृच्यमने कलात्यये 
निग्यवहितत्वयोषनेनैतयोनित्तिः स्वादतः एथचनम् । होगोत्तरमाप्तादनमेषाऽऽदौ 

कृत्वा पुनरादाय पेपातातनयनादीति बोध्यते । अत्राऽऽप्तादने नोत्तरं निधानः 
मात्॑न तु स्वायतने निषानम् । हवि नपरे विना तदपंभवात् । हविधोनप्ेशक- 
हनं विना विर्ाहे तस्या अनुचितत्वात् | तत्र तत्र पैः पू इति वचनद्धवर्पोरप्य. 
मन्तरमेष विधिरिति गम्यते ॥ ॥ 

यदि कामयेत सपादीरयो ्रावृच्येण स्यादिति 
युगपदह्ीतो युपृञ्जुदुतो _ युगपरप्ादयतः । 

भतृच्येण दवे्येण् पह समागदरीतुल्पवीरयः । युगपत्सदैव । ~ 4 

1 भाराग्रहकाले शृङ्वातीखेकेषाम् । 
; स्दशपतिततवात्काम्ये विषाविव पृसचान्तरमिदम् । .धारम्रहकले द्विदेवत्यानां 
धारया प्रणकाल एव तेभ्यः पूर्मनन्तरं वा प्रतिनिग्रह्मन्रति्रस्याता गृहातीस्येके+ 
पामाचायगां मतमिलर्थः | 

अत्र पातरा्युर्ताद्यति | 
अन्न पिमन्काम्ये विधाविव्यर्थः । असििन्काछ इत्यर्थो वा । पूर्वकर्म नित्यविषि- 

ग्यादृत्तिः। द्वितीयकल्पेऽवमृयकाट्यावृत्तिः । पात्राणि प्रतिनिगरह्याणाम् । उत्ता 

दयति व्िनाशयतीत्र्थः । जामनम्येन रिण कषत्रम दितै पुरेचत्र इष्ट उत्पादन. 
शब्दो विनाशा्कः । पात्रणयुत्सादयतीति विघानादेव पूर््प्रतिनिगराह्याध् पात्राणि 
भिन्नानि सन्तीति गम्पते । उत्सादयतीति वचनात्कास्धिधवेवायं प्रकार इति 
गम्यत । 

£ 

यदि कामयेत यो ग्रामे तं ग्रामाननिरू(रोष्च यो 
वदिग्रीमा्तं ग्रामे कुयादितीदमहममुपामुष्पायणम 

॥ मुष्य पुत्र्यै विश निरूदामीत्यध्वयुः पात निरू- 
(रद्महपुापु्यायणमषुष्य पूत्पमष्यां विश्रि 
सादयामीति परतिप्रस्यानर सादयेदयज्ञसंयु्तः कलः। 

| अधर्युमहणे प्रतिप्र्यतृव्पवृचर्धन् । प्रतिप्रस्यातुः पत्रं प्रतिप्रघ्ानम् । म्न 
आठभकारसु पववद पि-दश्यः । अयत्ततयुक्तः कलस -इति-मून-कृतम्धानम् । खः 

, सुष्याऽु 



क्षवः] : गोपीनाथमकृतज्योप्राभ्याख्यासमेतम् \ । ७: 

आधवनीयं पूतभृत्यवनीय दशाभिः कलशं मृष्टा नयुज्ञति । 
कठश आपवनीयार्पलं दशाभिः पत्रिवस्य दशामिषध प्रोक्ष्य न्युञ्नति न्यु 

करोतीयर्थः । दश भितं गृ नयुठनतीति पराम मवाऽऽपवनीयग्रहणे तिद्धे कलश- 
वचनं पषमानमहन्कङश।निलत्नत्यनहूवचनान्तक्श शन्देनेतरयोरपि तप्रत्ययो यथा, 
स्यादितयेतदधम् । 

देता ब्हमोद्राता यजमानः सदस्यशेति 
मध्यतः कारिणो मेत्ावकणो ब्राह्मणाच्छंसी 
पोता नेशऽच्छावाक अप्रीधश दो्रकाः। 

` मध्यतः कारिण इति आत्मनोऽधिपरमृतषु ऋचि गमनागमनयोः भराषान्यान्म- 
ध्येऽन्तरा कट शं येषा ते मध्यतःकारिण इत्यथैः । प्रषानानां मध्ये निवेशो गुण 
भूतानां परवत इति ठोकतिद्धमेव । अय वा मेावरुणादिहोन्नकं मध्यतः कासि 
चमताघ्वययो वषटूतानुवपदङृताजतुहतेलयत्रैव पेपत्ययायी मध्यतःकारिपञ । होत्र 
कणां चम्वः प्रकृत डुतेत्यादौ सैन्यवहारा्ा होत्रका इति पक्ञा । 

उभये चमसिनो भवन्ति सर्वेषं प्रतिपुरुषं चमसाध्वपेवः ॥ १६ ॥. 
इति दिरण्यकेशिचत्ेऽटमपश्ने षठः पटलः । 

उमये मध्यतःकारिणो होतरकाथचे्य्ैः । सवेषां चमधिनां परतिषुटपे प्य परय 
प्रतीति भतिपुरुष,परतिपुरपमेपकशचपपाध्वुरेवमेकदशः चमपतध्वयेवो मवन्तोत्परपःः| 
सदस्यामावपते दरव चमताध्वयैदो मवन्ति चमपेवामावात् । हास्या हत्ता्म्ां 
चमदवयहोमस्य पमवासश्नमिरेव चमाष्वयभिः पदस्यपङे पदमिरपिः कापतमवास- 
शवषट्तं्याव्याकना्ं प्रतिपुरुष चम्राध्वयैव. ति वचनम् | जसति चा शालान्त- 
रतिः मा हषदेक एत. द्वाभ्यां इस्तम्थां दौ चमसतविति । जेमिनिरपिः 
उत्त तु बहुत्टतरिति, दशतं उङ्गदरनादिति पूत्म्याममुमर्माह । अरथस्ः 
व्यते । ( 
..इत्योकोपाहश्रीमदपरिष्ठोमयाजिसाद्नपियक्तवानेय यानिपरैतोपुषपा, 

जिद्विषादस्राधरियुक्तपौण्डरीकयानिगणेरदीक्षिततनूजगोपीनाप्र- 
दीक्षितमिरचितायां श्रीमद्धगवत्सत्यापाददिरण्यकेशिसू- 

जम्डुधिगतनिगढा्ैरतनाखाभक़तविदरलनसंताप- 
मिकायां ज्योत्स्नाख्यायां एत्ताव्टम- 

श्वस्य षष्ठः पट्टः ॥९॥ 



८अर् सत्याषाढविरवितं श्रौतयु-, ` [ €मष्टमपरभे- 

भाऽटमप्रन्ने सत्तमः पलः 1 

उभरीयमानिभ्योऽनुबरूहि होतु्मसमनरूयध्वपुभय- 
तदशुकान्फुरुध्वमच्छावाकस्य चमसाध्व्यो मा 
स्वपृभेष्ठाः मतिपरस्थातः परोक्षितामोितान्छकला- 
ठुपकरप्योनेतः सोभ प्रभावयेति समेष्यति । 

उनीयमनिम्परोऽतुहीतययं प्रेष: प्रशाप्तारं भेव । होत्रशासननुरोषात् । उन्नीयगा- 
नेम्य इति चमपतानां विशेषणम् । तादर्थ्ये चतुर्थ । उक्नीयमनिभ्य इति विशेषणदुन्न- 

यनानिमित्तकोऽ प्रैषः । चनपतोक्ञयननिमित्तमुज्ीयमानपूक्तं ब्रूहीत्ययः । होतुशमपत. 

मनूत्यधवं ठे ब्रहम(दिचमपाघ्यथैव उननतृप्हायमूता होतुचममकेतृ्तहायमूततदीयचम् 

सा्ध्व्णोतनतमनु पत्तं स्वं चमपुत्तयध्वमिलयषैः । ्र्योद्वाता यजमानः दस्यो 

मैत्रावरुणो ब्राहमणच्छंप् पोता नेष्टाऽऽप्रीन इत्येवं कमोऽभ्र । उन्नयने विरेषमाह- 

उमयतःशुकान्कुरध्वमिति। उभयत जायन्ते; शकतो येषु त उभयतःशुक्रा एतादश" 

जछुरुष्वमिति । शुक्रो द्ोणकछश्यः पोमः । अच्छावाकस्याच्छवाकरिबन्विचमपा- 

धव्यो तथभत त्वं पेनेष्ठः । माङ्निभेये । अच्छावाकचमतोकयनं मा कुवल | 

भक्षितौ चापरोकषितो च प्ोकषितापरक्ितनेतादशाञ्कडन्पज्गियवृक्षरकन्पिधानोप " 

यमनकमषीतुषर समे कल्पय । उनेतः मं प्रमावय भरातः प्वनपयोतमेकषनामिशर- 
गेन कुरति परेपा्ः। 

होतृचमसमुर्पान्दश् चमसातु- 
क्नयत्यन्यानच्छावाकचपसात् । 

होतृचमपो मुल्यो येषा ते होतृचममुह्पाप्तन्। होतचमपमनून्यप्वमितयतरसयानु- 

शब्दरपोऽनेन शरद्ितो भवति । होतृचमषं प्रभममुन्ीयानन्तरमितरान्दश चमपानुत्ञ" 

यति पतेः । दशेति परदप्यपे । अत्र दशेत्येन परिपैर्यानात्कस्य चमपश्यो- 

यनं वर्जनीयमिस्याकाङ्ञायामन्यानच्छव।कचमतादिति । जच्छावाकनमद्न्यानु- 

जयति प्रातःवनेच्छरवाकचमपरं नोत्नयतीलयथः । अच्छवाकस्प चमताधवर्थो मा 

स्मुेष्ठा इत्यस्यायोऽनेन दक्षितो मवि | 

प्रिष्वयोभेता द्रोणकलशादुपस्तीयै पूत. 
शृत उन्नीय द्रोणकलशादभिधारपति । 

इभयतःकान्ुरप्मिलस्याोऽनेन दशितो भवति । आश्िनग्रहणवदुप्तरणो- 
ज्यनाभिषारणानी्ेव वक्ते पुनः छत्त्रं वचनं काण्डाुपमय एवात्र नियत इति- 



६५९ 
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पतशपः] . ̀ गोपीनाथमद्कृतज्योरख्नाग्याख्यासमेतम् । ८७ 

ज्ञापनार्थम् । परिष्ठवयेति षयनमुचगव्यवृत्धम् । नचात्र दरोणकडशगरहणे व्रम् । 
आधद्रनीयमानृषयोत्तानवचनततमकालिकपपैचमपोप्तरणाभिवारणोत्तरमपि पूतथरत्यव- 
नयनकाठ आधवनीयप्यासतीतिज्ञपनारपत्वेन पारथक्यात् । ननु होतुश्वमप्मनूनयध्व“ 
मितिमहुवचनमो पितचमताधवयुकतकत्वकेवे ेृकरवकत्वयोः पर्वरं विरे इति 
चेत्सत्यम् । चपपराष्वयुां पहायत्वमादामैव बहूवचननोपपततेः । नमतेनियनानन्तरं 
भरिप्रस्याता परोसितप्रोतिताम्डकटानुपकस्पयति । केवढेन हतमेव मोक्षणे पशरन्रकर- 
ाकृचनात् । तचोत्तानेन हस्तेन | 

उत्तानेन तु हसेन कवय परोकतणं भवेत् । इति सृतः | 
सर्ैवमानामेष कसः । 

पेष चमपानामेष एवोन्नयनकल्प इत्यर्थः । 
भरिथतेष्वेशोभ्रीयपाने सूक्ते तसमन्प. 
रिषति साक्रिण प्रहाबाददाति । 

प्रमानं नमोत्तसेां पादनम् । उक्तं च मौधायनेन--समुरीयोत्तसेचां पाद- 
यतीति । भरिते (षे]वोज्ीयमानि सूक्त हत्यनम्तरं प्तमापिते सतीति शेषः । अथ वा 

द्विषीययिं सप्तमी । छन्दपत्वात् । तथ। चायम मवति --परस्पितेषु पोमेषु पत्तेगो- 
ज्नीयमानं सूक्तं समापयतौीतयर्यः 1 समापयतीत्ध्याहा्थ॑पदमन्वयतिदधये । उन्नयन 
मारम्य यावतादनं क्तस्य यथा समािभैवति तपा प्रशाखा सूक्तं वक्तन्यमिति | 
वसमिनरिहित इति वचनै परिानोततरेव अहयोराघानं न तु परिधान्मङाठमितये- 
तद् । तस्मिजिति तच्छञ्देनोकनीयमानं पूतं परपृश्यते । प्रो देवश्य त्वेति 
आदानकरणलाददद इत्यन्तो मश्रः । अरहो डुकामन्थिनौ | आद दति इति द्विशचनम् ॥ 
अधववुति्रस्यतारतििशेषः | 

कथमित्याकाङ्तायमाह-- 

शुकमध्वधुपन्थिनं मतिमस्याता । 
स्पष्टम् । 

आददते चमसताभ्मसाध्वर्यबः । 
उत्तरे साकितांधमांशमपताधर्यन आददत इत्यः । 

भोक्षिताभ्या< शकलाभ्याम युकरामन्थिनावपिषत्तोऽ- 
पुत्तौ शण्डामकों सह तेन यं द्विष्म इयमोक्षिताभ्या- 
मधस्तालासूनपध्व्यतस्ताभ्यां चैवोपयच्छतेः । 

भरोकतितौ शकह दवविव । अधरोत्ितावपि द्विव । अन्पथा परमे प्रो्ितरोततित।- 

9 ख, नसून । 



८७ सत्याषाद्रविरवितं भ्रौतस्रं- ` ̀ [ <शरषटमप्रभेः] 

तित्यस्मिम्पमस्ते पदे बदुत्व्य।पि समावनायां द्विविधयोः शकटयोरदिखमेव नियतम. 
लयेतादशमरय प्रदर्शयतुपूपकस्ितशकलानां विनिषोगं परदशंधितुं च परोक्िताम्यामिति 
वचनम् । शकटवचनमपदेहायैम् । शुक्तामन्िनौ अदौ । अपिधत्त इत्येन शकलो 
पिभानोग्ययोरूपकटपनं देत्यते । अगोतिताम्थामितिवचनप्रयोननं प्रोषितवचनव- 
इयम् । भपतक्तौ शण्डामकत ह तेन यं द्विष्म इत्येष एव न्नः मरतिपरस्यातुरपि } 
अप्रोषितम्थां शकछाम्पां पा्नाघल्तद्धागगतानपाूनपध्यतोऽपृगमयतः । जघ 
परतिभरस्थााराविति शेषः समत्र द्विवनेषु । ताम्यामप्रोतिताम्पामेषोपयच्छतः.1 
उपयमनं शुक्मन्थिपा्योः कुरुतः । चक्रो मश्ानुवृरः । भथव।ऽयमः-ताम्या 
भो्िताम्यामुपयच्छतः। चकारो हस्तपमुयार्य इति । भति चपिगृ्य भ्रौ निष्कामत 
इलस्यां श्तौ अहात् । तथ। च दरसिणेन हसेनोपरिष्ट ्वामेनाधसतादित्ेषे 
परिगृह्य प्रा पराङ्मूलौ निप्कामत इत्यषः तिद्ध मि । असिन्मतरे प्ामान्यरू- 
पेगेव द्वष्यघ्य निर्दशो न नाम्न! । अदःशाठ्दामावात् । अपनुत्तो प्रतिहतौ । 

„~ स्तुतोऽपि जनधा देवास्त्वा शुक्रपाः भणयन्त्विति युक्रमध्वयुहरत्ति 
स्तुतोऽसि जनधा देवास्ता मन्थिपाः प्रणयन्त्विति मन्थे प्रतिप्रस्थाता । .: 
.: धिनद्वयामागं भति इरण सभपनस्य ततैव करिष्यमागतवात् । मन्रभेदा 
समदुः । 

ताबादानावेके समामनन्लयुन्तरि्षमिति गच्छतः । 

` तौ स्तुतोऽपि जनधा इति मच्ावादानावादानकियाथीमिति ए शाखिनः समामनैन्ति' 
बेदन्तीलर्ैः । जस्िनप्ने प्तावित्रस्य निदृत्तिः । आहरणमन्नोऽसिनपस उर्वन्तरिक्त" 
भिति । मच्छ शरुक्ामन्पम्ां परह गच्छत इत्यर्थः ।प्रतिद्धलादन्वहीति मनन्त ॥ 
आपस्तम्बोऽपि स्प्टमाह--उकषन्रितमन्वहीस्यमिप्रननत इति । ˆ 

आगुः सेधतं तं मेः जिन्वतं प्ाणर सेधतं तं मे जिन्वतमपान ̂  सेधक्ते 
तमे जिन्धतं व्यान सत्ते तं मे जिन्वतं बशः सेभत्तं तनमे जिन. 
त्रः सेषत्तं तन्मे जिन्वतं मनः सेधत्तं तन्मे जिन्वतं वाच सेधतं 
तां मे जिन्वतमिलय्रेण हमिधाने अरत्नी पत्रे वा सेषत्तः । 

अग्रेण हविर्धाने हविधीनयेस्य्रतः प्मीप इत्वरः । हविधीनशनद्य द्विवचनान्त- 
समेन शकटे एव गृहते न तु मण्डपः । दक्षिणहविधनागरतः -पपरपेऽभ्यधुर्तरहवि- 
पूनिश्नवः प्मीपि प्रतिपरस्यतत स्यित्वाऽरली पत्रे वोम पषततो यनुयृतः, पैषयत् 

२. 

इत्पधैः । अएत्नी हतो पात्रे शुकामन्थिनोः । तह्न तेभतमित्तेनं ब्राहमणोक्तेनायं ६, 
विकरपते । प ५, 



। 
| | 

-७र्वनोः ; गोयीनथम्कृतरयेत्मिाव्यारुपासमेतप् । ७ 

अनापृष्टाऽसीलद्गष्ाभ्यापुत्तरेदिमाक्रमेते । 
अङकषठवत्र पायो । आकमणक्रिपाप्ाहवर्यत्न् । तावनित्र मच्रः | व्यत्यये. 

माऽऽत्मनेपदम् । अभीदेवोत्तसेदं प्रति गमनिदधिः । 
तां षिपरिदन्तौ विपरिक्रामतः । 

तामत्तएेदि विपरिहन्तौ विषीडयन्तौ वििलन्तविति यावत् । विष्रिह्ताविति 
आपः शब्दः । विरेवेण : परितोऽदुत्तसेदेविठिलन्तषङ्ाम्पाम् । एतादशावुमा- 
वुत्तं विपरिक्रमतः। विरेषोऽत्न प्तंतलरूपः । िपरिक्रिमणमुक्तरदरेः सकाशा- 
दवतरणम् । ॥ 

सुशरीराः भजाः पजनयन्परीहि शुक्रः शुक्रशेषि- 
~~ ~ पेतिदक्षिणेनाध्ववरति सुभनाः मनाः मजनयन्प- 

रोदि मन्थी मन्थिशोचिपेयुत्तरेण परतिपस्याता । ४ 
दषगेनोत्तेगेय्नोत्ततेदििति पू्मू्दनुकीते । 

जिन्वेधां९ सपथ्या मध्वा बीतमिति 
 यजमानोऽतुश्नयतेऽ्रेणाऽऽहवनीयम् । 

अहावियेव शेषः । रकरण द्विवचनटिङ्गाच । अवत्ररापनार्मत्र यानान. 
मिनन् | अमेग।ऽऽहवनीयमिति यनमानपरमेव | अन्यथा पुर्तालदययध्यीपत्तेः ॥ 
र भितो सूं पुरस्तासलन्ाववकिठते । 
पुर्तादित्त्रं यूप्यः धनिहितलात्त्यैव वचनविपरिगामेनान्वयः । आहवनीय 

स्वने पुरलोत्परमैवय्यतादवस्ययपततेः । ̀  प्रयो प्रयङ्मुलाववतिषठेे भवनत 
किमित्महविष तिष्ठते इलरथः । 

पथात्माच्मताध्वयवः 
पश्वादिलत्रोत्ततवेदेरेति शेषः । प्ामथ्यासप्रशचः प्राद्ुलाः । केषाबिदुदद्ना 

थानि वेतिपूत्रदुदड्पुलताऽपि कदाचितस्यत्तां वारथितुं पराश इति । अवतिष्ठन्त इति 
शषः । प्रिमापपोदकपष्यतयाऽवस्यानतेषम् । 

सेजगमानौ दिव आ पथिभ्यः शुक्रः छुक- 
शोचिषेदयध्वयुः सेजग्पानौ दिव आः 
पृथिन्पा मन्थी -मन्थशषो चिपेति भतिमस्या 
तापनी पात्रे वा सेधत्तः ॥ १७॥ 

जाह्मणो कतौ विप्रहितं पेनपानो दिव आ प्िवयेलेतदन्तवेत मच्रकतेताम्या 
विकसते । अरैः ष्टः । 

१.ख. ^त्' एत ॥ 



< “ : ` सत्यापाठविरवितं भौतसूवरै- . . [ <भष्टमप्रभे~ 

आयुः स्थ आयुर धत्तमायुर्यज्ञाय धत्तपायु- 
0 येजञपतये धततं प्राणः स्यः भाण मे पततं माणं 

यज्घाय धत्तं प्राणे. यज्ञपतये धततं चुः 
स्यथ धततं च्ुज्ञाय धतं चश्र्षजञपतये 
धत्त श्रोत्र स्थः घ्रोतरं मे पत्त श्रोत्र 
यक्षाय ध्र श्रोतं यद्पत्ये धतं तौ देवौ 
शुक्रामन्थिनौ करपयतं दैवी श; करपयतं 
मारूषीरिपपूर्ममस्मासु धत्तं प्राणान्पशुषु 
मजा मयि च यजमाने वेलमिमश्रयेते । 

तो देवी श्ुकतामन्पिन8ितिठिङ्गयू्हयेरेवाभिमन्रणे नारल्योः । तेनारलितेषा 
नेऽप्यमिमन्रणं ब्रह्ेरेव । 

मोक्षितौ शकलाबभ्पाधत्तः शुक्रस्याधिष्ठान 
पति शुक्रे ते समित्तया समिध्यस्मे- 
त्य्व ुमन्थिनो ऽधिष्ठानपसि = पन्थिननेपा 
ते समित्तया स्पिध्यस्वेति प्रतिपरस्थाता। 

जुहेतिषोदनाभावानात्र स्वाहाकारत्यागौ | मनने पतमिच्छठ्द् इन्धनमा्नवाची 

सथा त्वम्ने पतमिषा प्मिष्यत्त इति मश्रगत॒समिच्छवदवत् । तथा च नोहोन 
मन्रहोपः । शकठाम्याघानमच्रोः शुत्रश्य प्मिदरति मन्पिनः पमिदतीतित्राह्मणो- 
क्तमन्राम्यां प्रकसेते | 

निरस्तः शण्डो निरसो मकतोऽपुत्तौ 
शष्ठ परक सह तेन यं द्विष्म इत्यपरोतितौ 
वरहविदि निरस्यतोऽप उपस्पृश्य । प 

निरलः शण्डः, निरतो मैः, अपनुत्तौ शण्डामर्कौ पहामुनेतितरह्णोक्तेन 
गिकल्प । ब्राछमणोक्तपशरऽपुमत्यघ्य स्यनि तूतीयान्ते दवष्यनन्नो अहणम् । वेदै" 
मैहविरे्हिरिति बहिर उत्तरप्यां दशि अग्रोप्ितौ शङ निरस्यतः । अप 
उपषशयेयनन्तरं तिष्ठत इत्यध्याहार्यम् । अयनोपद्येलनेनापतमन्यटुप्वशनं 
मिधीते। छेदूनमेदननिरत्मामिमनेषप उपलरोदितिछुतितः तिद्धमतोपशै- 
नम । इदं तु गिर्ननिमितकपत् विवोयो । तेनाघें स्मृतितिदधं कमह. 
नान्यदिति । ता च पमानकगकलानुपपतिएवर परिता मवति । अग उपषर्य । 

१ स. निया । २ स. ययु ग. लया । 

1 

# 
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भातः मातः सावृश्य शुक्रवतो मन्थिवतो मधु 
शुत इन्द्राय सोपान्मस्थितान्ेष्य मध्यतः-- 
कारिणां चमसाध्वर्यवो वपटूडतातुवषटुङृता- 
ङ्त शोत्रकाणां चपसाध्वैवः सङृतसङ्कव्- 
धतव शुक्स्याभ्युन्नीयोपावतध्वाितिसंपरेष्यति। 

परलाश्ावणोत्तरमयमुदकसशः | एकवचन दमेव भरो वक्तव्यः स चाध्वव।त्ना 
युग्य प्लाश्राितेऽुणे प्रेषयेति माकण परष्यतीतिपरिम।पापूत्त्। अहे चमप 
वाऽऽदायाऽशरावयति यथा दरीपूगैमापवोरक्नोणागरि दसिणापुखलिषठनापरीधः स्फ्ये 
पारयन््लयाश्रावयति तद्यार्यातमितिपूत्रादाश्रावणपत्याश्रावे पैत्र । हे प्रशास्तः 
भतः प्रातरेव प्रतपरावषय परातःपबन्धिनः शुकयहो मन्धश्च येषां ते मधु क्षर 
न्तीति मपुशुतः । पपूलानिन्दयन्रथं तोमान्स्यतातु्यनेशादधविधानादुत्तरे 
भ्तिप्रानथाज्यया य विनिवोक्तुं होतारं प्यः । एवं चोत्तरेदि प्रमितेषु 
चमतेषु पत्ाबरणः भ्रेषं वदेदिति तिद्ध मकति। अमु प्रेष्येति मेत्राचरुभ प्रण्यतीति 
सूष्ानमनावरुणं पव्येव रेपः । पश्चानैन्नवरणो होतारं याज्यां वकु प्रवति । प 
होतारं नोदयतीति पूतरत् । चोदन प्रेरणम् । एवे प्व पामान्यतो जञ । मध्यतः 
कारिणो होतृब्र्द्रतृयनमानत्तदस्याहेषां चमप वपट्करातुवपट्कारथोद- 
हुत भेतरावरुणादय आसघ्रान्ता होज्रकशब्दवाच्थास्तेषां चमशनाध्व्वः प्रयमवदकार 
एव हूत्वा शकर द्रोणकलशस्यः ोमस्ततादिकदे शे खलम होत्रकचमतेष्वमि आभि" 
युूपेनोन्ीयाऽऽनीषो मत्समप आवमागच्छषवमिति पपरेार्यः | 

वषदते स युगपञ्जहति । 
परेऽ्वयुपरतिमस्यातारो मध्याःकातििभाप्यैवो होचकचपापवर्यश्च युगपत 

हव वृषटकृते होत्रा वपट्के प्ति जुहतीत्यपैः | 

स प्रथमः सेकरतिविश्वकमां स भवमो मिनो 
वरुणो अपनिः। स ममो वृहस्पतिधिकित्वा- 
स्तस्मा इन्द्राय सुतमाजुहोमि स्वाहिलध्व स्तस्मै 
पित्राप सुतमाजुहोमि स्वाहेति मतिपस्थाता । 

भिधायेति शासन्वरीयः षाठः । पारद एव॒ वोभयोरपि । मल्यिहोमे यद्यपि 
मिवतमन्पोऽवगभ्यते तथाऽपि तौ देव अपनृ्याऽऽत्मन इन्दरायानुहवुरिति वाक्थगो- 
पा्ा्याया इन्द्रलिङगतवदिन््राय पोमान््रसितानयेष्येति प्रेष इन्दरदेवतर्थत्वावगमा- 

9 ख. "प तत्स 
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चन्दर एव देवता मवति । मनर इतीद्सयेव विशेषणम् देवानामभिपतेन मित्रत्वात्। 

तपा चातर गुणविरिषट्येपयव देवताम् । तेनात्र मित्ािन्रयिदमिति ` मच््रगतदे. 

कतेदिशेन त्यागो मवति । विशिष्टस्य देवतालेऽपि विशिष्टं शद्धानतिरिक्तमिति- 

पतमनुसत्यैव विरोप्यस्ेनदस्य देवतात्वानपयिनं न तौ देवा भपनुद्याऽऽत्मन इन्द्राया- 

जुहडुरितिवाक्थरेषेेन्ररिङ्गकयाज्ययनद्राय सोमान्धसिता्नेष्येरषेण च विरोधः । 

शरकरमन्यिनोय)जउयावतोरपि वचनान्मन््वद्ो प | तपा चाऽऽपलम्बः-- शुकामन्पिनोः 

प्रतिनिग् होम इति । शुकरमत्िनोरथाजयावतोरपि मश्नषदधोम हृदयैः । वषटूकारो - 

स्तीति हृत्वा न॒ करयरपि खाहाकारिति शङ्कानिवृत्तये खाह।कारपाठः। वपटरूकारखा{ 

इकारो स्मकालता मवति ता म॒च्रपाठः ॥ 1 

सानुवषट्कारावेके समामन्त्यनतुवपद् ̀  
काररकेऽन्यतर £ सायुषषद्कारमेके । 

वषट्कृते जहतः पुनते जुहुत इतयतेनैवोमयोः सातुव्रपट्कारत्े मिद्ध सानुच्र- 

पदटुकारगिके सम।पननतीति पुनक्वनं बहाचारयेमतोऽपेमेव पल इतिपरशनर्थम् 1 

सननुषषदकारावलुवषटूकाररहितानुमवपीत्यक आचायः । अन्यतरं शुकरामन्पिनो 

रन्यतरमेव प्रहमनुषषट्कारपहितमेक आचायौः । एवं च पत्रयमेव सिद्धं मति । ` 

उत्तरतःपुरस्ताद्हिष्परिष्याहवनीयादङ्गारं 
निर्वलैपतेस्द्र माग ति तितं मन्थिनः 
सश्स्ाद परतिभस्थाता सर्वहुतं होति । 

उत्तरत.पुर्तदी (र) शान्यां दिशि । रुद्नन्धितात् । रुद्सयेशानदिगभिपतितवो- 

दिति भावः | बहिप्परिषयन्तवेयेवाक्ारनिरनम्। स्व्टमेतूतरानरे-वहिष्रिष्यन्तव- 

ाह्वनीयाङ्गारं निरू(र)द्य तिप ते रुद्र॒ भाग इति प्रतिप्रस्याता 

सेल्ावं सैर जुहोतीति । आहवनीयाद्रिलपादानि पञ्चमी । अङ्गार आहतिषीरणतं 
-अर्योऽर्थीचया घटमानयेति पतामन्यत. उक्तेऽच्छिद्र एव घट आनीयते तयेति द्रष्टभ्यम् | 

निलय निरू(र)ष्च । बदिष्परिषीत्रि परेषिप्ममिःाहाराद्धोमपचन्विलाच ऽ हवनी 

यस्य अहे सिद्ध आहवनीयवचनं यत्र मन्यिनो होमः कृतसतत्तमीपस्य एवाह्गारो 

आद्य इल्ैदिपज्ञापनाथमू । तत्मिनिरूदेऽहगरि । तसितितिबचनमाहुतिधारणततम्- 
त्वद्योततनारभम् , अथ वाऽदृष्टर्थम्गारनिषूणं होमसवाहवनीय एपेतिशद्ध(व्यावरृय 

रम् । एतमितिवचनमवरोषितस्य कृत्तस्यव दपरतययार्थम् | तथा चावरेषितपयैकदेश ~` 

जाने नाथं होम इति तिद्धं भवति । मन्पि्रहणं शुकनया्त्पयम् । सूरवच्छृकरपा्र 

सादयतीति वचनादेव दुकंसावबहोमव्धत्तो पयां मन्वम्रडणं जिमयैमिति भेत् । 
च । तस्य पक्षान्शरत्वेनापपतिततमेनातर सरोमोऽपि सेभन्येत ते बरपितुं मन्पि- 
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अहणस्याऽऽवहयकलवात् । संस्ाभ्य ससत्यिति से्तवम् | णमुखन्तमिदम् । प्रति- 
भस्पतब्रहणमधव्युयावृ्े । सैहुतमितिवचनं बिन्दुमात्नमपि यथा नावशिष्टं मति 
तपा सवस्य होमः कर्त इयत् । पैः पोप हूते य्या कियायां यथा 
मवति तयेति क्रियाविशेषणम् । जुहोतितेदितत्वालाहाकारः 1 पोस्यापुैत्वन्न 
दविहोमघमाः । परतिपतिकतत् । होय रुदेव्यतवादु कर्शः । रदे 
मेषे दर माग इषि मच्रवणीत् | न तत्र रदः पशूनमिमन्यत इतिः बराह्मणान । 
आपल्म्नोऽत विरोपमाह॒--आतपात्रमेतयन्मन्यषा्रं यमृतििनां दिप्यतत्म -हरेवा- 
छती हेवेति विज्ञायत -इति । आर्पिकरमेतत्पात्रमतो न तानूनप्वरिणां सकाशं नयेदायतन 

एष पादयेदिति भावः । ब्राह्मणेऽपि ~ बह्मवादिनो पन्ति कस्मासलान्मन्धिपात्रर् 
सदो नाक्त इ्यक्तपात्र^ हीति दूयायदश्रुवीतन्धोऽधयुः स्यादातिमकितसा- 
कञश्चत इति। 

मध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवोऽतुवषटते जहति । 
स्पष्टम् । 

मेतु होहु्मसः म ब्रह्मणः मोदवातुः म 
यजमानस्य म सद्स्यस्येति संमेष्याति । 

रु प्रकषण गच्छतविलरथः । तत्तदधोमानन्तयैमेव गमे प्रकर्षः | उद्वातृचमते 
र्त पिह संबन्येऽपि जैमिनिमते पुब्हमण्यतबन्धेऽपि उदवारतुरेव पुरूपत्वदिक- 
वननम् । पदस्यपत्े प्रतदस्यस्येति । प्र्ह्मण इलयादविषु प्रशब्दोत्तरमेतु इत्यस्या 
न्वयः । ब्रह्मण इतयायनन्तरं चमत शब्दस्यन्वयः । तथा चायमरथोः निष्पन्नो मन्ति -- 
मतु बह्मगश्चमपः परततु परेतु यनमानस्य चमप रु प्रदस्य चमप इति । 
भरेषपाटक्तु यथापठिति एव | 
< प्रेषयं विवृणेति-- 

सदो भक्ान्हरन्ति। 
इति दवितीपैकवचनम् । पदः भ्रति होपरादिपदस्यन्तचमपस्थाः सोमा मक्षा 

सान्हरमि चमपाध्वयैव इल्यः । ट नः 
\ सूदवच्छरकरपात्र९ सादयति । 
सूदशब्दः शेष्वाची, तद्वच्छुकरमह्य पात्रे पादयति । -अध्वरेति शेषः 

शुक्रपा््याधवधमन्धिलात् । आयतन पुष । तथा वाऽऽस्तमबः-पुरषच्छुकपात* 
मायते प्ताद्यितवेि । 

होत्रकाणां चमसाध्वर्थवः सष़तसषः 
दत्वा शुक्रस्पाभ्यु्नीयोपावतेन्ते । 

भेतरव्णादीनां होत्रकाः चमसः खं सवं चमत सङ्ृतपष्रेव हुवा 



८८० संत्यापाठविरचितं भौतसवं-  [८अष्टमरभे-- 

कनो द्रोणकलशप्यः सोमतसेकदेशं सरपं सवरपमामिपुरयेन से छे चमप जानी" 
याघवदप्मीपमागच्छन्तीलर्ः | 

तैरध्वयः प्रचरति । 
तैः पुनरम्ुभोतिः । चमपपचन्षि यत्कार्यं तत्तेषां चमपताघवयेज्तया प्रात तद्वा 

रणार्थमधरयु्रहणम् । अध्वगुशठदप्य तेषु गोणत्वानमुरुयाहमव एव तेषा कर्त्व 
मिति मावः । अयम उक्तो जेमिनिनाऽपि चमताशवमपताधवयैवः समार्यानादिति 
सूत्रेण | 

भैतरावरुणचप्तपादाय अास्तर्जेति सपर 
प्ति वषटतानूवपरते हुत्वा चमसाधव- 
यैवे प्रयच्छति सदो भक्षः दरति । 

अत्र चमप्तमन्वारम्याऽऽश्रावणम् । प्रत्याश्राविते तमादाय ग्रेष इति विशेषोऽत्र । 
चमा्वधे प्रयच्छतीतिविधानादेवाथोदध्व्योरच कर्तायं तद्धायां पूरवजाध्वदुवचनं 
मवावरुणचनताधवुहो प कृतान्य यमे कस चपरा्ययवे प्रयच्छतीययमप्यधैः 
पभा्येत ते व्यावतयितुम् | 

एवयुत्तरैः भचरति ॥ १८ ॥ 
एवमित्यनेन ते ते चमततमन्वारम्थाऽऽश्ावमे पर्याध्नाविते तं तमादाय भरनो वषट् 

कारानुवपटकारयोहोमश्चमताध्ययैवे तप्य तस्य प्रदानं त्य स्दः प्रति हरणं 
चातिदिश्यते । 

तत्र परेषु विरेषमाह-- 
बह्न्यजेति ब्राह्मगाच्छं<सिनं पोतयनेति 
पोतारे नयनेति नेटारमप्रीयजेलागरीघ्म् । 

भैतरावरूण यज, तरा्गच्छरपिन्यन, आशीर यजेते रूपाः प्रैषा अपि संमा" 
वितते व्यादृत्ा भवन्ति । पोतन ने्टयनेलनयोः कमपरातत्ाद्णम् । अः 
स्पष्टः । परे्यतीति शेपः पतत्र | 

तस्य चपसमादाय सदो गच्छति सर होतुराचछऽयादग्रीदिति । 
तप्याऽऽगनीधस्य। तस्य चमप्तमादयेतिवचनं स्वयेहरणायम्। सः, अध्वयुः । तच्छ 

व्द्मततहसतस्वा्र्थाः परामशौय । तेन प्रशोत्तरयोनीतयेरेषाऽऽसनीधचमपतनिषानं 
नतु ततपूर्वमिति तिद्ध मवति हेतृमहणं कं प्रलया्यानमितिपरशयनिदृत्यरपम् । षष्ठी 
निदिशः भ्ेक्षतां गमयति । तेन होत्रा पृष्टः प्तेवायाडप्नोदिति आचरे प्रभ्ोत्तर 
ब्रूयादिति अर्थः तिद्धो मवतिः। जयादिष्टवानस्नीदासीध इति वक्वाः । 

५० १ ख. ज. घ्.म.कृतर्हु। 
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स भद्रमकों नः सोमं पाययिष्यतीति होता अत्याह् । 

इदं याङषहोत्परम्  म्पङ्गादादौ ददुपयोगिनीं परिमापामाह-- 

सयोमाभिषवाभ्यामध्व्ोभक्तो वपद्काराच्च 
चषटुकर्वृणार समाख्यानाचपतिनाम् । 

अनेन भक्षनिमि्तान्ुच्न्ते । होमाभिषवाभ्यां पमृनिताम्पां महतोऽधवर्योः | मघव 
युगरहण परदशोनाम् । तेन प्रतिपरसया्रादोनाममि होमाभिषवाभ्यां पमुचिताभ्यामेव 
भक्षणम् । ननु होमामिषवाम्यां च महतो नान्यतरेण क्गेखेताकव तिद्धेऽत्र वचनं 
दूरतवात्त्परमेव प्मृचचितयोोमामिषवयेो निमित्तत्वमत्र तु न स्यादिति शङ्क स्यात्त, 
जिदृत्यथम्। एवं चपा येषा सन्तिते चमपिनप्त [श ] पानात् , होतृचमपो बरह्म ; 
शरम उद्ातूचमततो यनमानचमपतः प्दस्यचमपतः भश।सचमपतो ता्गाच्छपिचमः। 
पोतृचमपो नेषटचमतोऽच्छवाकचमत्त आसीनम इति यततत्तचमततरुयानं कपिज्ञछ 
चमपशब्दवत्तनिभित्तक्चमतिमकष इति । एतदेवास्य वरह्मचमपतत्वं यचम्पतेऽछिन्तेमे। .“ 
ब्ह्मगेदितेबम्धान्तरानपगमात् । यथेक्तं सूत्रानतरे--का च तचचमतिता स्यातन चान्यः 

सेनन्ध इति । वषट्कारा वट्कगूणमियत्र चकारोऽनुवपट्कारपहणा्ैः। तेनानु- 
वट्कारोऽपि मणे पूषङ्निभित्तम् । अनुषट्कारस्यापि एयमन्ञणनिमित्तत्वमाश्चला- 
यन आह--परतिवटकारं म्पतूष्णसुत्तरमिति | 

होमामिषवक्ेर्युप्तिपसयावषट्कारनिमित्तकमलतणकरवृषदूकीणां समापा 
निमिततकमसषणकणां चमनं च महे करमविशेषमाह-- 

बपद्$ता पवो भक्षयति ततोऽ्वज्नैषन्यश्चपषी । 

वषटकार्वक्ता पूवः प्रथमो भ्तमति । ततस्ततक्म्तणानन्तरमचकयुः । 
जषयु्रहणं होमानभिषवकर्मुललणम् । जने मवो जघन्यः, क्षमे चमी जघन्यो 
वतीयः । यत्ैकसिन्पत्रे वपद्कारािनिमित्ततमययाद्रहवो मक्षणततमेतासेषु 
वषट्कर्तो पूर्वः परथ मक्षयति नाध्वर्यवादियः । वपद्कर्ुः मयममक्त इति तेः ॥ 
तस्माद्वद प्रयः पैमलान्मसतयतीति श्तेहोतु्चिसूै हविरयय माऽशतेति 
टिक्षा् । निमिततक्रमादपि वपद्ुरव प्रापम्यम् । होमाद्वषटूकार्य पू्वमावित्वात् | 
न चामिषृक्य वृृट्कारतः पर्वमवितवदधवयपाथम् कुतो न्तीति शद्कनीयम् ॥ 
तन्मात्रस्यानिमित्त्वात् । स्तवान्ते तु समाष्यामक्ष्तप्य प्माख्यानुेयत्वेन मक्षन्तरतो 
दुषैटत्वात् । होतृपरशासव्ाघ्मच्छेतिपोृे्च्छावाकष्रीधाणां सयं निषद्य यजत 
इत्यसिन्पतेऽधवयप्तिपसय्ोवषट्कारपरयक्त)ऽस्ति ततः । यजमानस्य वपट्कारनि- 
मित्तक एव । मतिगरहहोमे परत्यु  होमामिपवनिमित्तक एव | 
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होतूमशास्ृ्ा्षणाच्छिोतृनेूचछाषाक्च प्राणां स्माएयानिमिततकोऽपि । ब्रह्मो" 
द्वतृयनमानपदस्यानं तु परमार्यानिभित्तक एव । ̀  निमित्तान्तरस्यामावात् । हरि~ 

योजने वननाजिमित्तामविऽपि पर्ैषमेव मक्षः । ततोऽ्वयहततश्चमतीति लाषवा. 
वाद्वक्तव्ये जघन्यशब्द्रहणं होमामिषवनिपित्तकाषवकमकमतिणानन्तकाल एष 
समारूयानिभिततः स्वस्वचमपे मतो नतु अघर्युणा कृततत्तच्मतमल्ञनन्तरमेव तत्तच्च" 
मतिकर्तुकससवचमततनन्यिपमार्पामलत इतिज्पनार्थम् । 

होपयोषटङारव्यवाये मक्षव्यवाये वषटङ्ञारयो्च 
होमव्यवाये पतिकेषं मतिग्रहणं च मक्षः 

होभयोर््ये वपटूकारग्यवायो नाम होमपमकाठं वषटूकारोचारणामावः । मक्ष- 
उ्यवायो मक्षकठि मन्नोचरणामावः । वपट्कारपोमषये होमन्पवायो. नाम बषटूकारो- 
आरणक होमामावः । तत्नोमयत्राप्युमयोः शेप शेषे प्रतीति प्रतिशेषम् । ग्रहणं 
अरहणं प्रतीति प्रतिग्रहणम् । चकारः भ्रतिरेषमिलयेतेन समुखपारथः । होमयार्पूटका- 

रयोरितयुमयत्रापि द्विवचने द्विरवत्यहोमावतराभिप्रायम् । तेन बहूसेऽप द मवति + 
होमशञ्येन याग एवोच्यते । वष्टकारपानिष्यात् | व्यवायशब्दमहणाभैमित्िकमे- 
वेदं प्रिरोषम्रतिग्रहणम्तणम् | 

नानागृहीतयोश्च समवायि । 
अत्र चकरोऽप्यभकः । नानागृहीतयोः पृयक्एयग्ृहतयेग्रहयेरिकमैकसिन्के 

गुहीतयोरपि ःहोभयोषटकार्यवये भक्ष्यव।ये वषट्कारयोशच होमव्यवाये प्रतिर 

परतिम्रहणं च भृत इत्ययं विधिरमवतीत्य्ः। यथा प्रतिनिमष्यद्वरवलयमरुल्ीयादिषु । 

एतत्प्दशयितुमेत प्रायचित्तपरकरणं परित्यज्यात्र वचने सानिध्याद्विरेवत्यमाश्नविष्., 
यकम् । 9 

॥ म वे्परान्ययोः सोपम्तणं पिते । । 
असपात्ततरत्दश्यशगदस्य पूवनिपातः । 

\ राजन्यवैश्ययोः सोममक्षणामवि प्रकारान्तरमाह -- 
यथतराह्मणः सोम पिपासेज्पप्रोपस्तिभिनीराहूत्य ताः संपिष्य 
दधन्युनपृञ्य॒यद्न्याश्मसानुज्यत्ययैतं यजमानच्परसमत 
उन्नयति यद्न्यास्थमसाज्जत्पपेतस् द मतरणेनोपहत्यान्तःप 

, रिध्याहवनीयादङ्गारं निरदत्ाटं त्वदृस्मीति जुहोति यद्न्या९. 
; , ~ कम्तान्भक्तयत्ययेतस्य , चमन्तस्य यजमानो भक्षयति । 
` यदि श्रपतेदिलनेन सुरूयः . पको म्षणामाव एव रानन्पइययोः । पतेच्छा 

॥ि र ४ ¶ ख. "रमकका \ २ ख. पमिप) 

्ः 
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चेततदाऽष प्रकारः । पानानिच्छायां नेति खत । यदि राजन्यं वैद्यं वा याजयेत 
यदव पोमं विभ्यिेदित्यपृस्तम्बः । एव सूत्रकारेण यजमानशब्देन सूचितमेवं 1 
अब्राह्मणे बाससणमिन्नः ्षे्रिपो वेर्यो वा । यथि अब्राह्मणः शू्ोऽपि तथापिं 
स्याध्ययने तद्विरितकर्मपु चाधिक्ारामावदिव व्यवृत्तिः | भृह्ाणामदु्टकणपु 
भनयनमन्यापेथं फटवन्ति च कर्माणीति धर्मपूते शदरम्यतिरिक्तानामेवाधिकरप्योक्या 
श्च्छरो यत्ेऽनव्छ8 इति श्ुतेश्च शूद्रस्य यागनिपेधात् । जैमिनिन।ऽपरि चुम 
्वमविेषादिति सूत्रेण निपेष उक्तः । निषादरपकारयोपतु वचनादभिकारः । 
किमिति वचनं न दयाल वचनस्यातिमार इति । न्यग्रोधो वरश्च सिमिन्यः 
फषनि अक्रा वा तान्क्रयकाठे कयधरमेणाऽ$हयाऽऽप्यायनकाठ आप्यायय 
श्रणयनकष्े प्रफोयोपव्रहरगक्ाछ उपावह्त्य राजामिषवेोत्तरममिषवधर्मेण पम्पगन्यन 

मर्मणि अन्यसित्ेऽन्यमौवभिः विद्वा दधन्याोऽब्य पतोमवदवन्याोडितं सोम, 
रपं तदर्थककञ्येषु अन्येन दशापवित्रेण पीड्य पमलयोतनयनकछि वधघन्युनद्ा- 
सत्रे सेभूतात्सोमरप्रायनमानचमकरमुन्नोय वषद्रि हुतेषु सैषु चमेषु पर्वहस्त 
अहं गृहोतवाऽनन्तरमुनीतस्य चमत्येकदेशे दर्भतरुगेन गृहीतवाऽन्तपरिाहवनी- 
यादुत्तरतो होमाय स्मर्थमङ्गारं निर्ू(रु)षयाहं त्वसि मदति त्वमेतदित्यनेन मन्रेण 
जुहोति । टोकक्ृञजातवेद इति मन्ान्तः। इृत््रपठामाबद्कंय शः प्ठितनवेयमाहुतिः। 
जुहोतिनेदिततात्वाहाकारो मश्रान्ते । जातयेदा अर्िैवता चिक्गत् । मक्षणकि 
समेषु मकषतेषु अनन्तरं यजमानो मक्षयतीलैः । बहे केपानित्मोमधमौगां 
भरक्षानञानातकटशमावचीदश्पवित्रादीना पात्राणां चोक्तलाच्च सोमघमीणां छामः 
तेन कथकाठे कयौ; । ओहनं न मवति । एतस्य केवा्टायतवत् । जप्यायन 
काल आप्यायनं तु मयेव । एुनस्य द्पैत्वात् । प्रणयनोपावहरणयोरपि परनि 

ध्यावस्यानामिपवानद्ढत्वरूपदृशार्थतवदते भपि मवत एव । अभिषव ठेऽमिषवध- 

मौ मन्तीति याजकाः । मीमां पकासतु-- अभिषवादिस्कारा नैमित्तकश्यापि 
फृठचम्तप्य पतमानविधाना ण्योतिषटोमाराधनत्वाविशेषादिति प्राते निलतेस्कासंः 
प्ामनितयफञ्चमपद्वारत्वायोगानैमित्तिकस्य तत्काेऽनुपत्िततवाच न प्तमानविषान 
स्म् । तथा च नैमिनिः--नेमित्िकमतुरयत्वादप्तमानविषान स्यादिति, [इतिपाहुः + 
यद्यदेलरषः | तेन यस्का इलयरथो मवति । यद्ाऽन्याभ्वयमतात्जयतीति पाठस्तु 

सरल एव । एवमुततरपोरपि पद्वष द्र््यम् । अयशव्द आनन्तयौैः । तेन सर्वच 

म॒ोन्नयनानन्तरेवोक्नं न स्वप्याने न च तत्पमिति विद्धं मवति । एवच्छदरेन 
परुचमपः परामृदयेते । निथमारथोऽय परामशः । फढरपर्नन्यवान्यनमानचमपस 
मेवानन्तरमुज्ञयति न नित्यं यनमानचमतमिति । जतोऽसमातरपात् । उत्तरथोरः 
स्येतच्छ्दयोदिमेव॒रपोननम् । वरुगशब्दोऽग्रवाचो । दभतरगाम्पां प्रलस्े- 
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यश्च तयेव प्र्िद्धः । एकवचनारेक एव दर्भः । प्ादित्ये तृतीयेयम् । तथा चाय 
+ मुरथो मवति ~-दर्भतर्णपहितेन द्धकिरपत्रेण जुहोतीति । अथवा तत्णशब्दो 
दाव्वधैकः । तेन देन दर्भेगेख्ो भवति । असमने न द्पीकारं पालं होमप्ावनं 
किं. तु दद्म एव | असिम होमे चावणमात्रम् | अथवा तरुणशल्दः 

सतम्बवाची | तया च दुमत्ने जुहेतीत्यर्थो मवति। भलिनपकेऽपि छावणमातरमेव | 
“ग्र यत्न वधृटूङृते यागसतत्र त्च तत्स्यान इमाहुति; । कम्पने तु नेयमाहुतिः 
पितू कम्पनमेतर । एतस्येति ष्ठो पररोपनाराशं प्मक्तामिप्राधिक्ा द्रश्व्या । तेन यतर 
सोमस्य सथैम्षणमितरेषा तपत्यपि सरवमज्ञणमेव । तवर पोमठिङ्नानां मन्राणापूहः 
पक्ृतावपि नित्यविक।रत्वात् । नैमित्तिकानामनूहो बहदृच्ये यदत्र शिष्टमितयादिमिः 
पोमलिक्कैरमलगैतणारितिवानात् । परोक्षमिव वा एष पोमो राना यन्यगरोष इति 
सोमशब्देन षट (सस्य सतवनाच् । 

द्विेषलान्भक्षयन्ति। 
अ्रकृतप्वोगाभिकारा्मिदं सूत्रम् । 
महूवचनम्ाह्माः क दलयाकाङ्जञयमाह-- 

होताऽध्वयु; मतिमस्थाताः च ।' 
प्रतिप्रस्यतुः पपातद्वारकः पैचन्भ इति मावः । 

कं प्रद्ीपितुाह -- 
एवमनुपरवाः । 

एवमवानुप्ः कमो यतर त एवगतुपूवीः । अथमेव कमः पर्वति भवति नसे 
तदर्थं एवेति प्रिमितेवम् । उपने ममे चायमेव क्रमः पववेचरथैः । 

अन्योन्यसिमनुपहवमिच्छन्ते । 
अन्योन्यमित्व्ययत्ेनपिकषतेऽनयोन्यकिजिति प्तम्यन्तः प्रयोगदछन्दप्ः। अन्यो. 

स्थं परस्परमुहानभिच्छन्त इच्छेयुः द्वैपः । नानुपहूतेन सोमः पतै सोमपीथेन 
ह गयो मवतीति निपेवादिति श्रुतिरत्र जेया । प्रस्परानुज्ञापनमुषहवस्तमङ्ृत्वा न 
सोमः परत्य उपहकरितेन पतोमपोयेन परोमपानेन व्क षिगतिशीढो मवी; | 

उपहवमश्रखरूपमाह-- ॥ 

उपहयस्ेलयामन्रणः । 
मश हति षः पुटिङ्गात् | जमन पुल करियते प्रतिमक्षिता येन प॒ मनर 

आमश्रण इलः । य्वोपहानं तस्य कमेभयुक्तनामप्रहणं करन्यभिदर्ात् । अन्यधा 

१.शत्रः॥ # 
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कस्योपहाने ` करियतेऽनेनेति न ज्ञायेत । स्ष्टमतदुक्तमापस्तम्बेन --अपरावपावुष्हुय. 
सतेति कर्मनामपेयेनाऽऽपच्रयत इति । तत्र प्रशाप्तर्पहयस्व ब्रह्जुपडहयसतेलेवाऽ5- 
मश्नणम् । प्रशाघ्तर्यन बरह्न्यनेति ठिक्गत् । 

प्रतिवचनमच्र््रूपमाह -- 
उपदन हृति मरतिवचनः । 

्रतयुच्यतेऽनेनेति प्रतिवचनः पर्व्मन्र इत्येव शोषः । 
यत्र फ़ वैककाटे भक्येयुरन्पोन्यस्मशुपहयमि्छेरन् 

एकः कालः प्तमानकालः । तथा चा5ऽपस्लम्बः--ये समनि प्राये भक्षयन्ति तेषू 
पहवमिच्छन्त इति ! परकर्षमैतीपि ब्युत्या प्रायशब्दः काटपरः । यत्र क चैक 
काल इति वचनात् | द्विदेषतयारिषु भित्ते निमित्मुषहवस्यासतीति मम्यते । तचैक- 
पात्रत्वह्पतवम् । तया च।ऽऽपप्तम्बः-ये चैकपात्रमिति । पत्रश्रेन तत्स्यः 
सोमो व(खोशषयते । एकं पात्रं यस्येति वदूवीहिवा । एक्पात्र्यं पोममियरथः । प्तमा- 
रूयामक्षणमतिग्राह्यमक्षणं च क(टोद।हरणम् । एकपत्रो दाहरणानि द्विदेवत्यद्रीनि 

यथायथं द्र्ट्पानि । अत्नाऽऽवारशेषमक्ञणम् । प्रतिमक्ितुरमविऽप्युषहतरोऽत्र ॥ 
नानुपहूतेन सोमः पातव्य इति निवेवात् । प च पानिध्याद्ोहुः । 

विरै्रवापवं भक्षयति सङृत्सञदितरां । 
अनृ्छनन्तो पत्रमिलयापलम्बः । दविैषट् र दिह १च । सङृस्कृरिरौ भेता" 

वरणाधिो । पङदरपट्कारात्सकदधोमादेति भावः । अत्राऽऽपस्तम्बेन द्िरन्वायवं 
भक्षयतो म्षयन्ति मल्ञयतीति वा सङ्त्मङरितरापित्युकतवा विकदपतपक्त्र(द(?)) 
य्य तचेषां भक्षयत इचध्ुरौता चेत्यो मवतीति प्त पर दृलर्भं इति सयमेव 
देयारूयान #कृतम् । तेन थो योऽत्र भक्षयिता प्त पत॒ मनतवतीयेक्चनाथः पिद्धो 
मवति । मक्षयन्तीति पठि तु प्रतपरस्तृद्ैततणमपाकषमपि । एतस्यदिव वहुवचन ~ 
बछात् । द्विवचनान्तस्य तस्मपूतरे नैव शङ्काऽ तति । पञ्ृतपदिति वीप्पा ग्रह- 
दविवानुप्ररिण । 

पुरस्तदश्धवायवं पागेपूपनिग्रां पुरस्ता- 
न्मेत्रावरूणं चशुरोरपनिग्राह स्ैतः- 
प्रिहारमानिन ९ भ्रो्योरपनिग्राह् । 

भक्षयति भक्षयन्तीति वा पूर्वपठाटुमरेणाता्यनुकते । पकैनरिहारमित्य,धिने 
विेषतिधित्तया पू्ोग्रहयोः परसत दिखनुदिते न्ाहयणे । तस्ैवानूकरणं कतेति 

# अत्र सवपु्तकेषु कृतवानिति पा विद्यते स आमादिक इति जेयम् । 

१ क. "त्य तस्मात । ख, श्य ततत् । 
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सूकरः परस्तदिन्धवायतमियादिना । परगिलिति बहुतरचनाजाषिकद्रमस्य सुखप्य 

च ग्रहणम् । नपिकद्वयनिरोवे स्पटगगु्चरणं नैव नयत धृति प्रतिद्धम् । अत- 

स्तयोरपि वागुचचारणानुशृत्वावूप्रहणम् । न च तस्मत्पुरलादरात्रा वदरतोति श्रुतेः 

श्राणशब्देन मुखस अह्ण बहुवच ठु पूनप्रतेनाप्यु पचत एवे वाच््म् | 

अगतिकगतिकां पू नाथेन विना निहि त्कसमनाया अनुनितलात् । णमुद्निरदशा" 

देैकस्व ब्रहणम् । तचेध्युहवदितयुकतमाशचदा नेन । यथाऽयं उहयत्वे. 

स्युक्वाऽवधराय नासिक्ाम्यामिति । पतः१रहं स¶ सिरः परदिव परिदयेति । 

इदमपि णुन्तम् । तेनात्रापि वाद्यं परिहिरणक्रिया मति । 

स्रीन्मक्षयिलवा नाङुःटजन्त्याऽत्रनयनात् । 
सर्ानियनम्तरं स्वकाल इति शेषः । नानृत नरयात्रनवनारित्यतर 

णं सवषु । तवा नाऽऽलम्नः - अनृनो भां द्वनदवायवे म्षवतो 

यन्ति मल्यति,वा भकृतसकृदितरातिति ॥ 
सवेषा९ सेपातान्होतृचपसेऽवनीव पुरोडाशश्रकखमै 
नद्रबायवस्य पात्रेऽदूयराति पयस्यां भत्रागरणस्य 
धाना आविनप्य तानि दक्षिणस्य इवरिधानस्यात्त- 
रस्पां वर्ना सारयलयावृतीयसवनात्परिशेरते । 

अवधानं नितेपम् | प्याऽऽपिता । मेवरगयाऽऽिनसतयुमथतर पतर" 

दुषातीलतुकते । पर्वन शकटः । धराये ३५ । ककम 
परादनादुगृणत्वात् । आतृतीयसरनादि चता 55 ङमितिध। । अत्र तृतीयमवनशज्नै 

केया च दशपिश् सफ इयेतत्या९ शध्यमाना्ा प्रानयूनौ विनृव्येवामिति भरति 

भ्या द्वदेवयपानिा विनृच्पपरथा द्वरोमनिडैय भानि प्रजस्प पूया 
द्रा भपाचाडऽयतनेषु तादयतीतितयागपति स्यनानुनीयपवनपरार्ो$त्र । पर 

शरत इति बहुवचनं हविर्िशिटपरभत्रितात् । पतेवरसादि्ेव हीज्ञिमनि" 

घानंप्जञाठनावचनात् । तन्येवमरिक्तन्ेव परिरोरते पादितानि भयः । यज्ञस्य 
सैतत्या इति ब्राक्षणम् । 

निरवदाय, होत्र इडामादधाति । 
निरवदानं गहणम् | भाधघाति प्रच्छतीत्ययैः | 

उपदूपमानामुो्च्छन्ते चमसा <अप्रसाध्वयवः । 

उप्हूयमानामिडाम् । उप प्रमीप इडायाः पमष उदुष्यं यच्छनो नियमयन्ति 

चमपरस्ति त चमत चमा ॥ 

,4 स, पवेममिै" । 



| 

| 
। 

७प्०पट्टः] गोपीनाथमहकृतज्योत््ाष्याख्यासमेतम् \ दद७ 

होतृचपसमास्षं धारयति । 
आषमीषतदषठं तदीयचम राप्य: । पूज चमतिषर्वनारणमत्ं न तु सः ॥ 

शोतृषभते वु स्वश इति विरोषः । 
उपषटूां ा्नन्ति ये प्तौ । 

ये प्ररृताविलयेन भराशननिृततः िथतेपरतिप्रस्यातुमावरुणयोःसंबन्धपसेऽपर ४ 

षडाश्कलमच्छावाङय निदधाति माशितायां मापिता । 
परादितायामिति बननमिडाशकरसयाच्छवाका्निवानं परारानात्पमेव ` करन्यमि- 

तिके धना पपू क्मनोधकं न भवनि मिन पामान्यतिजतानाजमनेन क्रियते | 

यजमानपशचमा वासमता मङ्यःमानादित्यनैवा सपिद पुनरत्र ब्नमिअध्रशनो- 

तरमेष मार्गन न तु पेऽनस्य प्श भति) तदृ तरम् । एन ज्ञयो, , मध्येऽन्यस्प 

प्नमप्मसतीति । तथ हविराच्छत्य। तचे तमाशरलावेन--दविरच्छष्टं सर 

्र्नमीति। परंतु ततु पराकृताननिवविनां न स्व्यषाम् । आशचटयनततक् 

न्ना हु भवत्येव ततूत्रानु गवात् ॥ 
माजिनेन चरति यथा वैदे ॥ १९ ॥ 

अपपरपर्यलारेकवचने न सेनत्धनन्धीतराि ना निदृत्तिः । यथा वैश्वे इत्या 

तिदेशात्। चरन्तीति पठकरः । अ्रोत्कर्पो न मति | त। च[ऽभगतन्वः- ~ 

न दोषां पामन पेतवितुनकपोति । एषां पुरोडाशानां परपरि परतो. 

पज धु युक्मनूषा नि तदतृष्पमाणं चोषा वैर पिक ानिनृचपौदुतकपैति ॥ 

कुतः, पाशुङेरनूषानारिमिः परोदाशपिरोषध्माणां वाजिननथीदीनामतबन्धादृतति 

च पमन क नोत्कर वे तः क्रमव्छप्ययोगाचच । उक्तं जेमिगिन।अपि-प्रा््ञिकं नोतकयदयोगा-; 

दिति । मततमन्षाद निनो रीनामतेनना रिः । ५ 

सवनीयानां मार्जनम्ीनि कर्माणि मरति 
पदयते यथा निरूढपशुबन्ये पशुषरोदाशरस्य । 

सवनीयानां पिषटठेपफटीकरण्रमतीनि कर्मणि प्रतिपद्यत इत्येतावतैव सिदध 

मारमनृतीनि करमणि परतिपत इतिः पुनमोर्न्रहं वाजिनपचारानन्तरमपि प्ते 

मार्ननक डोऽप्तोतिततापनधिम् ॥ 
यथावसं चमसिनो भक्षयन्ति तेषां व्याख्यातो भक्तमत्रः । 

चममनतिकन्येति यथाचमम् । तत्र चमप: स्प स्य । तेषां 'चमतिना 

जयार्यतो मते हीसादिना सा्ैिकमेके समाभनम्ीत्यनतेन पूतेणो्तः। म्यार्पाति, 

१ ख. योगप! 



ददल सत्याषादावरतितं श्रोतचन्ं- ` -[ “अषटपपरभ्े~ 

मक इति वक्तव्ये मन््रहणं ेकस्पकयोगिचयोर्या मब्रोऽघवुंणा परिगृहीतः स 

एव होत्राऽपि परिमरहीतम्य इत्येतदम् । 

सर्वेषा पथमो होता सङत्सद्धक्षयति दविः स्वे चमते पुनः 

सर्वेषां मक्षीणां मध्ये प्रयमः पूरव हाता परवचमप्ानां पङृत्सक्ृद्क्षणं करोति 

स्वचमते दविः । पुनःशग्दोऽवधारणे दविः घे चमत एवेत्य । अनुवपटूकारस्य चम 

सरगततोमंसकारकत्वात्तस्य ₹ानुवपट्कारनिमित्तमक्षणस्य स्वततताकचमपमक्षण एव 
रवृतेरविततवादिति मावः । प्रातः्वनमाध्येदिन्तवनयेदतृचमते प्रतिमलितुरमावा- 
त्रेण समासयामक्स्य षिद्धिः। 

अभ्युक्ीतानामष्वद्ष्िमक्षिताना ̂  सद्रतसकृद्धक्षयति । 

द्विऽक्ितानाभिलत्र अरशा्ञादिभिष्ठमतिमिरैषट्कारानिमित्तमनुवषट्कारनिमित्ते च 

द्विवारं मक्षितानां चमप्तस्यरहानां सत।मधववु(य)हामामिषवोमयनिमित्तकं पृते, 

कृद्धसणमित्य्थः । 
तृतीय होदका अन्ततः । 

होमामिषवान्पामष्वयेरमूतो वषट्कारा वषटकररणा ५ प्मायाना्मतिनां वषट् 

कता पुरो भक्षयति ततोऽवर्युमधनयश्वमतोस्मनेन मध्यतःकरिणां होत्रकाणां च 

पतमास्पामकञः प्राप्यते £ तूतीय ९ होत्रका हत्यत तूतीयम्रहणे यदि मध्ये प्रतिमक्षिता 

तदा समायातः एषरमदति अन्यथा तनं वपूटूक।रनिमित्तकभज्ञपमारूपामन्तयोहो, - 

घ्रकदिवय इदिज्ञापनार्थम् । होत्रकाणामवात् एधरमवति प्रतिमक्षितृर्तान्न तन्नमेते- 

षान् । होतुसतु नात्र पतमषट्याभक्ञः परथक्भरतिभ्ितुरभावात्तप्य तु आद्यया; पवनयोः. 

प्रतिमलितुरमावः स्पमाल्यागक्षस्तद्छणव । यन्न यत्र भतिम्ितुरमावतनोषटूयैव् 

मक्ष्णम् ¦ अन्तताऽन्तं । 

उस्न्भक्षयित्वाऽऽप्यायस्व तमेहु त 

इत्याध्याययन्ति ते नारा्ञश्सा भवन्ति | 

चमातिन एति शेषः| सेमे वतीवरीमिवा वर्षनमाप्यायनम् । आाप्याययतीति 

छिक्षत् ] मन्रेणाभिमशैनमित्यन्ये | तथाऽभिमृशेरजित्याश्चायनः । कात्यायनस्तवाह- 

आप्यायत पमेतु त इति द्यां चमततनाठ्मन्ते सोमं वाः सिञ्चतीति । बधायनसतु 

वपततीवरीः परृत्याऽऽहताभिराप्याययेत्ताभिरभिपुगुयादिति । ते नाराश मवन्ति । 

एवमाप्यायिताच्मप्ता नरा्पदेवतालान्नाराशं पतां छमन्त इत्यः । 

१क. ग, प्रय । २ क, शस्तन्रानुप' । श 



४०] गोपीनाथमहृक्ृतज्योत्नाव्याख्यासमेतम् । ८८१. 

सोन्दक्षिणस्य हविर्धानस्य पशादकषगूदगायतान्सा- 
द्यत्यन्तरा नेष्ुरा्ीधरस्य च चपसौ सादयति । 

ताजनाराशंपान् । अम्पतसष्टम् 1 नषटुराप्नो्घ्य च चमप्रबन्तरा पादयति ॥ 

श्रानारब्दोऽन्तराविशिष्टपे टक्षणया । इदं च वशिष्टं नेट जीध्चमततनि- 

म् । अन्तरानतरेणयुक्त इति द्विनीया । 
“ उप्िशत्यच्छावाकोऽगरेण स्वरं धिष्णियं वदहिःसदसम् । 

अभेण सतं षिम्गियं बहिःपदपतमित्येनैनवर्ः पदोवहिःमरेश पथन्तमेवात्र वचर 

नाते । 
तसम पुरोडाशणरलमादैव्राहाच्छावाक बद्स्व यत्ते वायमिति । 

आदददित्येव पाठः । आदधदिति प्रमादपाठः । प्रयच्छनिति तदर्धैः । अच्छ 

वाक यतते बां वक्तुं योग्यं तद्वदेति । 
उएो अस्पान््राह्मणानतराह्मणा इचष्वमित्य" 
स्छावाकेनोच्यमानेऽच्छावाको वा अयमुपह- 

बभिच्छते द< दोतरुपहयस्तेति संमेष्यति । 

होतारं दमेण्यति । भ्रेष हेतुशब्दशरषणात् । अक्ोषान्देनाऽञेदनमुच्यते । 

यत्रैन९ होत्ोपटूयमानं नानाति तस्मिन्कालेऽच्छा- 

बाकचमसमाद्ायो्ीयमानायानुचरूहीति सं्रेष्यति । 

यत्र यततिन्काढ एनमच्छावाई होरोत नो गाव उपहूता उपहूत ह्यनेन 

मन्त्ेणोपहूयमानमध्वयनीनाति ततििन्के$च्छावाकचमपतं ` गृहोलोजीयमानाानु 

बृहीयच्छावाकं कपरेष्यति । अघ्नोक्यनकता ` तदीयचमपताघ्वधुरेव नोनेता । उक्त 

षाऽऽपलतम्बेनोकीयमानाय।ययद्यच्छावाकस्य चमाध्वयो उन्नयस्वोमयतःशुकतं कुरु- 

षेति परेपुतेै( 9 )व । तेनोजेतुरु्यनकैलमवं न मवति । प्रिया ्रेणक" 

छशदुप्ती पूतमुत उवी दरोणकढशादमिषारयति सैचमपानमिप कलप इतिः 

मूत्रादयं विषिर्षश्मतेऽपि । 
तसिन्परिहितेऽच्छावाक यजेति संमेष्यति वप 
छते इुशोत्यदुबषदते इत्वा दरति भक्षम् । 

अच्छावाकेन तसिननुज्ीयमानूक्ते परिहिते सति } जा्नावणपरत्याशरव्णान 

दिक पेमिकपरिमाप सूत्रतः । अन्यतस् । 

१३.ज. क्षम. द, दपा 



८९० सत्याषाहविरदितं श्रौतसतं- [ (मष्टम्रने~ 

तेन न समं भृ्तयति। 
क्षिते सत्यपि ष्यनादप्वयो्षनिदृततः 1 † 

नासिमुपवमिच्छते । 
सदिमतरध्वयावच्छावाक उपहवं नेच्छे । 

थस 1हइवमिच्छेत भक्षयेरयेव ब्रूयात् । 
यदि अस्मिनष्वयातच्छावाक उप्हवपिच्छेत तदाञनुपयेसयेव बरूषान्नोपन 
ति॥ 

५ भक्षिताप्यायितमन्तरा नेषएराप्री- 
धरघ्य च चमसौ सादयति । 

उपहवनिपेषादुषहराेऽनुणहत सोमो न ॒पानञप इति निपेवेन मससैवा- 

मावध्रकंतौ तत्बन्वितेनाऽऽ रवो थनत्था८ ववावतो ततिवारार्थमिदं भक्षिता 
प्यायितवचनम् । मसिताप्याधितमच्छावाकेन स्वचभते नेषटंमरघ्य च चमकत. ८ 

रेयोशवमयोगय पादयति । कप्र्त त्य तदेव स्व नमिति मावः ॥ 
एतदेवात उरधमच्छानाकचपसस्य स्यानम् ॥२० ॥ 

इति हिरण्यकेरिचत्रेऽटमपरशने सप्तमः पटलः ।. 

एतदेव स्थानमत उर्मित आरम्य तृतीवततवनान्तम् । अन्पत्स्वष्टम् । भयम 

ख्छावाको बददृच एव कायैः । तथा चैतेदयत्राद्मगे- यो ब्राह्मणा बहवो वीववान्त्वा- 

स्पोऽच्छावाकीयां कुरिति । 
इृत्योकोपाश्रीमदभिष्ठोभयाजिपाहस्नाभियक्त्ाजपेययानिसवैतोुलया- 

निद्धिषाहखापियुक्तपौण्डरौकयाजिगणेशदीक्षिततनूनगोपीनाथ- र 
दीक्षितविरचितायां भ्रीपद्धगवत्सत्याष।ददिरण्यकेशिसू- ` ट 

भ्म्बुभिगतनिगृढा्ैरत्नालाभटृतविद्रलनसंताप- 
शरामिकायां ज्योरस्नारूयायां हत्तावष्टमम- 

शस्य सक्षम पटलः ॥ ७ ॥ 

भयाष्टम्रन्नेऽटमः पटलः । 

अलुगरदः मरो , द्राददभिन्ञयोदकभिधतु्- 
भिवां द्वादश सर्वााना जुहु गखयोदशस्वन्य- 
तरौ स्ट चतुदशसु सइ प्रथमौ सहेचमौ 1 

१९. स. ए. षवन्ति । २९, ग, ६, [न सि 



<नभ्द्छः] . , गोपीनाथमहक्तज्योत्ाग्याख्यासमेतम् । १ ८९१ 

श्रयोदकशस्वनपनरातित्येन सहशकरस्पानयः । सहगरहणो परिषठव्याऽरयकीके 

अहणम् । उदचनेन प्रीन्यातृककं यद्यघ्वर्ुः प्रतिप्रहोता । परिष्टवादवयस्या- 

भावात् । हरणा विपतोनम् । अन्पतष्टम् । तत्र पजषत्रयघयोगातिि्यम् - तत्रा 
ऽऽ भषेत््वयूमौधरसेति परतिपत शुक्रभेवयध्युः शचिबेति परतिभ्र- 
स्पत नम्े्यध्वुमेमपयदेति प्रतिपस्यना । एषु पटु ऋतुना प्ेेति.ेषः ॥ 
पातरमृततिपरथातः । तत इषम्ेत्ध्व्ु, उपति प्रतिभया सहस्रेत्यधवुः, सह्य 

अति प्रतिपर्यता । एषु चतुषर ऋतृमिः परण्यति प्रषः । पत्रयुखविषय्तः । ततसतपशच- 
स्ध्वुपतपस्यञ्ेति प्रतिप्रयाते । एतयो तून परेति प्रषः । एनदनन्तरमत्र परग्रहे 
सहहोमश कुत्रापि नाति । मक्षक्रमसनु होत्रापहा्ुरेव न परति्रप्पाता पत्रा सह 

प्रतिपरस्पता नेष्ट सहाध्वधुः, शरीरेण परह प्रनिपरस्यना ब्राहमणच्छंतिना पहा“ 

युः परशाला पह प्रतिपसयात। । एतदनन्तरं ब्मूतविपरयतः । होता पहारः 
पोत्रा सह परतपर्याता नेष सहाघ्वयुः, अच्छा केन प१ह प्रतिप्रस्याता पेना पह 
घुः ष । ततो होता सह हदिधान एच परतिपरपपाता एग | असिनेव प्ते 
ख वा निषद्य यजत इयेतत्पतसीकाररेतद्। ऽन्ते यञ्य होतुमै मशः । तत्र" 

युक्तो मभ नल । अभर हितेतचनेयघव छेषः । भयुपरतिपष्याताती हनि 
नयोष प्ाड्मृलाुविह्य गरहवन्पहसते द सोभावाशचन्नयनेक्तरौलया याञ्यामु* 

कतवाऽश्तयह्त्ठत्तः परिपरस्ाना तु ततरैवोपविरो भवत् । अधवर अहहोमाथै- 

सत्तर गलव अं वषट) हुता तरधयुपविोन् । एष प्रपन्याताञपि पदघ्यु- 

पविरेत् । अत्राध्कनतिपरस्पते ुततरे बषट् रमितं पर्वरं मततः परत्र" 

पानेन । होमानिषनोमयह्पनिमित्तप्युक्ते भसप्तवध्व्तवे न भरतिप्रस्यतुः । ततर 

पूम्येसि मलः । ततेन परह्महणक तात् । भ युक {क| होमाभिषवोमयरूप 

निितत्युक्तो मक्षु पदभ्येव । तसम दिने चीज्नमप्रावभिरमिपतयाऽऽहवनीये 
हुत्वा प्रलशवः परेत्य पदभ मततयन्रीि भ्रुः । खयं ¶। निषद्य यनत इलेतसिन्पके 

यजमानस्य प्रपोगह्वितयम् - होतरेतयनेयस्य रोषः । यजमानः प्रूमुलो मूर्वा 

स्वा्तनोपिष्ट एव याज्यां वृथात् । हविषीन एव ॒वपट्करान्ते भरतिप्स्यतारमेवोप्* 

हष वषटूहारप्युक्तं मकं कयात् । ततः प्रतिप्रस्याता होमामिपमोमयरूपनिम्रततकं 

यजमानमुपहूष पदप भक्षयति । खये वा निष यनत इयेतसिनते होतुबौषः। 

अय द्वितीवपलः--तत्र यथन्तिमयोः सहहोमह्तस्य प्रपोगः--मूशेत्यादि परहस्य 

अलं पवत् | ततप्तपभेतय्वुगृहीतया वषट्ते हला दविषोनमागल तत्प" 

१. ह 



८९२ -सत्यापाढविरदितं श्रौतसं- = [ <मषटमपरभे-- 

विषटेऽध्वर्यो तपस्येति प्रतिप्रस्थाता । उषयामगृहीतोऽति पन्र्गोऽष्यश्हस्त्याय 
स्ेत्येताभ्धां मच्ाम्ां परैव गृहीत्वा परतिपरस्यतिव प्रथमतः प्रवृत्तवासैवं॑दच्योमौ 
पहवषट्कते हुत्वा पेपातावनयनं कुरुतः । जय भजः --तत्राच्छावाकभक्षन्तो मन्न 

क्रमः पूर्वत् । ततः प्रथमे मले होचध्ययेरेव पह न प्रतिप्स्यातुः। द्वितीये भके होतृ 
तिर्या मक्षः । स्वथं वा निष यजत एतयेवकिन्पक् एकादशे मर पूै- 
वदधवय्तिभरस्थात्ोरेव मकषो न होतुः छककयान्यायाम् | यजमानं 
तु परतिपरस्यत्नघ्व्ेखि यनमनिन पड मक्षः परतिप्रस्यतुः प्रथमतः प्रृततता्ूरवं तस्य 
पदधा; | यदि साचयोः सहहोम इति परतलदा मधुेति मनत्ेणा्वयुमावश्रेति 
मृच्ेण.प्रिपरस्याता प्हेवोमौ गृहीत्वा पदैव वपदूको हत्वा पपातावनयनं कुतः | 

ऋतुना प्रेष्येति परषोऽष्व्यौरेव । टुकरधेयध्वयु तुना पर्येति प्रषः शुचिशेति प्रति- 
प्रस्थाता, ऋतुना पेष्येति प्रषः । नमशवेलघ्वयूद्तुना, प्रेष्येति प्रषः 1. नम्यभ्रेति 
प्रति्रस्यता, ऋतुना प्रेष्येत परेः । इपु्ेत्यध्य तुना र्ति प्रेष: । ततः पात्र 
मुलविपरया्तः । उर्जरति प्रतपरस्याता । ऋतुभिः प्रेष्येति प्रषः । सहभेत्यध्वधु- 
तुभः प्रप्त प्रैषः । सदसशचेत भरतिभरस्य त, ऋतुभिः प्रेष्येति प्रेष । तपश्त्य- 
प्ववुीतुभिः प्रेषयेति पेषः । ततः प्रपू्विषयातः। तप्यशेति प्रति्रस्यता, 
जतुना भे्येति भषः धरेव जुहोति न पह । नात्र तेपातावनधनं सहहेमामावात् 1 
उपयामगृदीतोऽप्ति पशर्कोऽप्य्दस्लाय वेत्यध्युः योव यहणाति योव 
कोति च । नाच्चापि पेपातावनयनं परहहोभामावात् | मक््तु होत्रा परहाऽऽयो 
मकलोऽघर्युधतिप्रस्या्रोः । ततर पुलतः प्दृ्त्वादध्व्योः पूम् । पश्च्मतिर्प 
ततः पोत्रा पहारः । नेष पह प्रति-स्पाता । आयं वेण पहः । बह्मणाच्छ- 
षरिना पह परतिव्रघ्यात। । पशादा प्हाध्वधुः। होत्रा तद् भतिभ्र्य। । ततः पत्र 
मुलविषथीतः । ततः पोत्रा पा्वयुः । नेष प्रह भ्रति्स्यता । अच्छावाकेन सहा. 
ष्वः । तते होत्रा सहाः एथव भन्लयति । एव प्रतिपर्यताऽपि होत्रा एह 
एव मततयति । अत्रोभयोरपि भ्रतिमकितृरमोषाहानमिति विरोषः । याज्प(सतु प्रप. 
मद्वितीयदुबहमन्करणकम्रहणये हेतुरथज्या । तृनीये तु पोतुः । चहु नेष्टः । पम 
अध्य । पष्ठ बरह्मणच्छंिनः। पकम प्रशास्तुः । अश्र होतुः । नको पोतुः 
दशमे न्ट । एकादरोऽच्छवाकरसय । दवादश होतुः प्रयता याच्या । व्रथोदशे होतु- 
द्वितीया याथा | स्वयं वा निषद्य यजत इत्येतस्मिनपकऽन्तिमयोरयोन्पयोोतिकरवुकत।- 
बाधः । मजप्य वाधः। एनलज्ञानुतारिपरथोगक्तु अनन्तरपुक्त एव । चतुशपते विनिवे- 
शसु ्योदशत्रह्ररणषसीयाथ्रहप्हहोमपक्षवत् । अत्र चपोदशनुर्दशयोहेतु्धि- 
तीया याज्येति मिरेषः । अथ मततः -ततराऽऽये मले होतर्पतिमस्यातारो 
निनित्क्ालुपेण पररमुमहूय भमततयनि. । द्वितोये भके पोत्रा पहाधव्बुः | 



<भनप्रनुः -गोपीनाथमुहकृतज्योतभराघ्यारूयासमेतम् ॥ ८९६; 

वतीये मक्षे ने प्रह परतिप्स्याता-। चतु जघ्नपमेण सहध्वदुः । पकचमे वाह्मणा" 
च्छंपिना प्रतिप्रस्थाता । पष्ठ प्रशाखा सहाध्र्यु. । प्ते होत्रा सह् प्रतिप्रस्थाता । 
अष्टमे पोत्रा पहारः | नवमे नेषा पह प्रतिप्रस्थाता । दशमेऽच्छावाकेन परहा 
ध्यः । एकादरो होता पहाध्वधहोतारमेवोपहूष एथोय मतत 1 द्दशृतरयोदा- 
योरन्तमे मले होत्रा पहाध्वय्रतिपरप्यतिरैः क्रमेण ` परसमरमुपहयः मन्यत: । अन्न 
भेोऽभ्वयेरिवोमयतरामिः। सात वनयननप्ुमयत्र । चतुदेत्वपरे मननन्यूनता.तु 
अन्ताहछोपो विवृ द्धिरति ्थयिन .परिहरणीया.| एतेन न्ययेनान्तिममृचरस्या<ऽबृत्निः । + 
एते्रितयपक्षप्ाघरण्यायैभेव पत्र यस्य ग्रस्य. वषटू, जहतत तै भ्रति म्यत 
इति पराधारणयनोक्तिः ।-तेन परस्स्मलवैपरोयेऽपि न बावः । -गय -चाप्- इतराय 
मधवे माप्ाय वेद ° इति प्रथमयोह्यागः.4मरुच्य. शाक येदं °, तः शुचय इदं 
अम्मय नमतत इर० इृद्राय नभस्यापरेदं ०, मित्नावर्णम्यामिषायेदं > देवाश्न-दुतरिणोर 

उनेयिदं °. देवाय द्रूविणोरे सहम इदं देवाय दविणोदे प्रहस्येदं देवाय, द्रवि; 
णोद तपतत हृदं ° देय द्रतिणेदे तपस्या ° अग्नये यृपतये प्तसवर्पायाश्दस्तला- 
येदं ° इति क्रमेण लागा; | 9 

अपता दूयन्ते । 

अनादिता एव हूय इः । ऋतुग्रहा इति शेषः । 

एषसय पूर्स्य.शेष उत्रपुत्तरमभिग्रहीतः 
एतेनेव ज्ञातं मवति प्तशषा हूयन्त इति । अमि अमिषरूलो मूला गृहतीलर्थः 

उप्रयाभगदीतोऽपि मधवे स्वेति स्वेन पनन 
णाध्वयुः पूर गृहाुपयापदीतोऽसि माध. 
वाये त्वेति स्वेन पत्रेण मरतिप्रस्थातोत्तरम् 1 

स्मम् । 

उातिषङगं एृहीतः 1 

व्यतिषज्य व्यतिषजति व्यतिषङ्कम् । णमूनूप्रुक्ताया वदधेरमावद्छान्दपः । 
अष्वर्यौ होमार्थ गते द्वारि प्रतिप्रस्थाता मवति ! एव प्रतिपरस्यातरि गोऽध्वयुद्ौरि 
भवतीति व्यतिपङ्गशब्दार्थः | आपस्तम्बोऽपि स्पष्टमिदमाहे - द्वारयेन उथतीत् इति ॥ 

हरयिव व्यतीतो व्यतिगच्छतो परियः तेगती मवतः] अतयत्र तोक्ैकविव चरत इत्य, 
अप्िनिषये हेतुर[पि] प्रदशंयिप्यते सूत्रकृता 1 भ 

११६ 



<९४ " " 'सत्या्षोढविरयितं भतसू्ज॑- `` [८अटर्मरभे--- 

पर्योऽध्वदुप्परः परतिम्थाता । € ॐ 
गतीति रोषः व |, 

परेण परेण पञ्चेणाप्युतरेगोत्तरेण प्रतिमस्थाता। - 
श्वम् । 

दृक्षिगेनाप्वयुः सचःस्यु्तरेन प्रतिपस्थाता ॥ 

आहवर्नौेलङनरेशेनोमपोः वरणम् । उमवत्रैयरलगशरवणात् '। अत्र हतुः 

शरुताबुकः--पतिद्धमव्वपक्िगन प्रषयो पनिद प्रतिपस्वातित्तरेगेति । 

जन्पोम्यत्य प्रढपनुगच्छनः । दारि मन इदं हेतुभूतं सृतम् | 
पभिश्चन्तपध्यु व्रहेणे परिगृहःतिं निष्क्रामन्तं पत्रेण। 

प्रीलयेन गरहेगाध्वयं प्न. कमि परिग्र 8 शठ रायः । निष्कामं केव 

डेन पत्रेण परिगृहधति । अवामि परदे परमिह शाैः । अय वाऽध्वयुमेह- [4 

स्पोत्तपतो यथा भवति तथा केति । अ १ परिग्रह एवायं उमय पर । यद्प्यव ^~ 

कपो वते तथाऽपि परदेषवागद्रःप् तस्मितनाताततरम्यवहारः -। रेपु प्रति 

पत्यः । 
शतुना पेष्येति त्रिर्वा त्रिः परतिपरस्याता । 

खतुग्रहागां चतुरईशलपतच एुगन्प अधः । 
-पुत्रयोले मिपश्यतुमिः वेष्येति दवि धागे दविः पतिमस्याता । 

स्पष्टम् । एतः पात्रता पथरे मूल प्रताम् -उ भ ोमृलशतुपाते भव. 

तीति । तत्र येन पुव पूवं हु1 तः मुखना १ होम् इयः । 

पुनते विपरस्पतुना पेषयेति सङ धयूगह सहृत्मतिमिप्याता। 4 
स्ष्टम् । 

अध्य यजतप्रसयुरयपाने होनरेनथजेति समेष्यति 
सपरे्यतीलयकवचनायलुनाच्वयतेतिपरिमायापूत्ाचाधव्येरेव मेषो न प्रतिर 

स्थातुः। = 
स्वयं बा निषध भजतः 

अध्र्य यनतमिति षे द्विवचनेपक्रमादृत्रापि यजत इत द्विवचनान्त एव षाठः 

एकवचनान्तपाठ प्रेण पह विरोधापतेः, । अस्मिन्े हेोतरेतचनेतयस्य छेषः । 
अधवयु्रतिपरस्यतारो हविवीनयो्रेयेृष्ठवाया द्िगतोऽ्वगुः रषठयाया उत्तरतः 
ध स 

१७.ज्. छ. "ण मतिनृण । २ सज. क्षम, यनते। 



<भश्पटः]. गोपीनाथमदकृतर्योत््ाव्यार्पासमेतम् 1 ८९५ 

परतिप्रस्यनिवयेवं प्राङ्खावृपतिदि अर म). प्र्ततौ दस्ोमावश्वलायनपूरमण 

याज्यां वदतः । अ्निभरथत। हविदन एपप्वि भकेद्बयुर ग्रहे भायपुत्तखेरि 

ग्वा प्रह वषे हतवा सदने । अवरा्यधनिमरस्यात्ररलर्युपत्रे वषट् 

करनिनिततं परर पाङ नेन पत्वं मसः । तत्र हेमानिशनोमपरूपनिमिततप्रयुक्तो 

मल भ्तयेति न पर्यतः । त्र पूर्वनेरिव मततः 1 तेष मलतः प्रव 

स्तात् । होमामिष तोमयरूपनिनिततचय काधववृ्ृ रमसततू पदस्येव ॥ तस्मादववि- 

सानि वरमपि अलमिरमिषु 45 वने दून प्रयश्च परेत्य दमि मलयन्तीति 

श्रः । प्रत््वादन् बषट् यु कमत कतृ द्वति न एष मक न पदति । 

अष्पयः प्रे परतिमस्धाण सेपातमबन- 

यति त्यैकदेश्पध्ययुः मतिरम्थाहुः पते । 
सष्टम् | 

मतिपर्थानेन भक्षयन्ति । 
अतिरस्नन प्तप्र्यतृपतरेण मकषयन्ति जमुनिया होादम्च । 

द्िकघेता सञ्त्महृ^दिररे । 

प्रपममते द्विपणे वप-कार्रयुक्त हेव गेतरेधो, स्वे वा निषच यजत इयेत- 

स्पकतामाव हदे सू नाम्धथा । हृतकृरितर । इ तरञवपरतिमप्यतिारौ प्रशा 

दयश्च । यजमानकः सवय ननपसनतु यानभा वरयति । 
स्प यस्थ बटूकारे (दन्तं तं प्रति भक्षयतः । 

 ऋतु्हिषयक्मगेगभरीनाके पतत्रधचा२०५।येद पू्मिलेततूत्रस्व 

वदतं परपोननम् । अरय स्व ए। ( 
माजीये पात्र मक्तारयाऽऽपतने सादयति ॥ २१.॥ 

पात्रे परतिपर्यानपाश्रमायतोे लस्पनि | 

इन्द्रा अगन समिति, स्वेन पात्रणा- 

( भक्षिमैनरो्ं कनशरास्छङ्गवनतं राति । 
भिमिषितेलयनते मच्मुक्सषरिषटादुप्यामा ऋूेतिषरिमोषापू्ादुषयामगृहोतोऽपी- 

सयुक्वा कदने अ्रइ्रहणम् | होमामवाम्पामधवेपत इति परिभाषाः स्वपते 

्योर्लसय प्रातो सिजेव पारे भरमेतदवतपोमसमोच्छष्टतेन तलिन््हणयोना" 

`` स्ात्रानतरे तत्स्यं पोषमदायापि भक्षः स्यात्तदरभममषितेनेतिवचनम् । चेन पत्रेण 

पात्गतपेमिनेल्ः । पानस्य मेापे्वत् । तृ¶। प।हितम । तेन पत्रस्यसतेमेन 

+ पत्म इलरादिधे रे निषे 1 , , 



यद् :. : सस्यापाठविरवितं श्रत्व ~ ̀ [<शषटभ्भे-- 

ए पहं गहाय । शोक्योत्तरत विधानादिव शबवत तिद्ध इदं वर्म 
गरहगहणकाठे ज्ोनावरयकलाम् । एनदमवि यलुर्भपायचित्ते भुवः स्विति 

दक्षिणत होतव्यम् । ए 
त५ सादपिल्वाश्रेण होतारं प्राद्पएख # 
उपवि्येढा देवद्ूरिति शस्पपाकरोति । ध 

तं अहम् । मन्रपठनमेव शास्नोपाकरणम् | ८ 
ध यप्रैन५ होताऽभ्या्यते तस्मिन्काले शोधपामोद 

इबरेति प्रलयाहयते शोसामोद हबोयामोद इवेति बा। £ 
य॒त्र य्िनकाल इत्ययः । उत्तर ततिन्क।ङ इृत्युपादानति । एनमध्वयुं होता 

दोत्तोमिलयमिम्तोकरणार्थ यल्िन्काट आहूयते ततिमनैवभरे' शोदम।मोद इवेति 
होतारं प्रत्याहेऽध्युः । प्रलयाहानै प्र्युत्तरदानम् । श।६तामोद् इवोषामोद 

वेति ब्रिशषटं वा परल्याहनवाक्यम् | 

” उतिष्मदक्षिणे परयाविर्तमानः परथ प्रतिगरं 
भतिग्रहाल्मिगुखोऽत *उर्वस्िषटमहे वा | , „ 

उतिष्ठमितिरात्रनोेन परदततिणं पथीकीपान इति शानननोन चोत्थानप्रमूतिम्- 

सिणपयौततनपरकालत प्रपमपरतिगरष्य भवतीलयगैः | अत उध्वधमिमुललिष्मरहे। 
कात परतिगरा वक्तव्या इयर्थः । , 

सर्वेषु विरामरेषु प्रणवे च। 
पथमे पिरामातषु । प्त्रदणादता निगदगताभचिते परं मृष्यन्ते. प्रणवे चाऽ 

श्लायनपूतरप्रिद्धा एव पर्य प्रतिगरा गृहयनत इयथः | त्चाऽऽश्वलायनपूतरमित्यम्- 
अनमिहिकय' ोतरविमिलयुचेरहूय तृष्णीं शंप रेमिदूपां पप्रणवपृरत्वननेप 
आहावः प्रतप्ते शखादिषु,पयायप्रसूतीनां च पतत्र नानत तेन चीपृ्ततानः 
शखध्वरः परतिगेर ओथामोद सवेति रोता व्व नदिः प्रणेऽष॥रिरव- 

, पि पे प्रणव जाहेततरेऽव्तनि च प्रणतरलो वा यत्र यत्र, जगान्ःशबं प्रण 
नोव्यति प्रणवन्त एत तत्र प्रतिगरः शाने तु ्रणव ` इति | शस्य "स्वर् इव 
खरो य्य प्र एखध्वाः | उत्तरपदलेगोततरि, द्रश््यः । स शाक्वरं ॥ 
पिवनस्वरप्यावियेवत्वाद्५। ऽपि य) नृवर ह्मणपत निषुङुवरयस्य . विशिष्ट `वरिहितः 
-शचख्य तष्य प्रापण ननम् | ओध्रामोर हु प्रतिगरो. मूवति. शखष्वरश्च 

+ कं तिष्ठते युः जस ब्व पना न दर क्षयित 

स्यादिति प्रतिमाति। ` 

४, 



द्णमव्ःं गोपीनाधमहर्सरयतजधास्यासमेतम् । दज 

धितिः | प्रतिगीर्य पतयु इति प्रतिगरः } यती विकाशि तथाः न्सद्येषै 
५ -विशतै रेकेऽपि सामान्यत ,पृथमिधाने प्रतियामव्यवहरऽपिः पिन्व 

" अहगाैम् यः प ताभोद्, शित्यादंत्र इत्यत्र -प्रतिगरोः श्वतीतिः. शेष 1 -युनरजे 

शरतिनरनतरविधिगैघये विधीयते तञ्तापथति प्रतिगरान्रमप्यसि मध्यतरन्पाहनि$ं 
नियम्यते तेन शखमध्येऽयमेै स्याच्छलाद्त्रयभवा स्थात् । त्र दणोक्तः शंप्तामोदे~ 
चोमिति वेति ॥ दुतादिः प्रणतेषु दिरवपानि व्यवहित्षेमौ । रिषृविनती अनमारस्य 

भरणवावतातस्मेरदविषमेदापमतात् । पणते प्रणत जाहवोक्त इति शजं एतदिप 

कादकम् । आहावेोततरे णवर भ्रणव एव प्रतिगरो भवि । आदार उत्तर स्मात्स 

गाह्धवोततरप्तासिनाहो तर्त पर्णः धमिग पे भवलि ।कत्ानि नेत्यसमिन्ततरे 
प्रणवः प्रतिगरो मनतोति.ते्ः॥ शंसो. श्ये, चास्वपतनिऽये विधिर्भवति । 

स -ीपरबनि नेसनेन तरेण विवधद्रमविक्रलप उच्यते यर त्र न(त;शसैः- प्रणवेन 

न् : ककि शु क परतिपरः 1 रखने तु प्रणकइत्कोन पूेकितिगर््धयस्व 
^“ | विषसयकापनकात्। कियते :पिकरतु तरीचरणर्प्म्नया्ि दरवयःः। ६ 

~ नापरचदनते 1: 
अर्ुव॑तायक्ाल ए तर -प्तिगरस्य, रपः काटः तलत्रे बा प्रतिगेर 

शषः # ४ 
ए मि भतिषगाति। 

अर्घतरतमातिः प्रतिगरप्य कालः ।- स्यापि. खकारदृत्तरो गण्; इति :-न्पायमनु 

शूलानि तसू तदुत्तर वा न-भरीषणषादि्यः । एतानि (््ततातमू- 
यदचहुप्यतामिप्रतिगृषीयद्वा तवं नो ञ्ेप्रतं नो मन्न सवम्ने अयति ्रनापत 

1 इति चतत आहमा) तिं । अर्च भविगरत्यावचनमरप्ौहोपः । यपेोक्त- 

` काटातिरिककीटिफ वचनममिप्रतिगर्ः। , ` वद 
उभये उयाहावै करोति शर(<सामोदं श्वोयामीदं धवे: 

सैततकमपठितरमतमध्यतन जं तदनतगतो व्याह | तत्रायं प्रतिगरः 
आाञ्मयनू्रपतिगरं बभितवा र्हि वषः भीरो यानुषहेत्रविपमे 

` द्वषठनयः य॑या स्वादु्किही मु" अत्रं षठो ठीपेऽमिप्रतिगरिणे ` च यंष्ठिहिवेमापस्त- 

" ज्वेनः प्रायश्चितं ततषय्ाप्ययः॥" । 1 

युज क च शेता प्रिरदोयाभोद इवेति र्यौ 

। ८ इदमपि नहुपयते नतगुतीस्ेतदकतपरपे पति पएवसागतपाप्य- 

१ज, म. प्रिद । 



८९८ सत्याषादविरचितं भरीतचे्=  `[ <मटमप्रभर-~ 

यमू । अववा विरनषृ प्शवेरहित ए प्रतिगर ओथामोई इवेति । अन्यत्तु शाखा 
स्तरति दृत्यधैतः । नन्वथमपि शालन्तरपिद्धः । मिरे ¶नं  टोषा्रौ खमृष्ो- 
करमां नर इत्यादिकं ोमिकमरायभित्तमेततप्तिगरम्षिय एव अन्यन्ाऽऽपततम् क 
मित्पेतदषैम् । 

स्ेशहाणापमेष करप; । 
सग्रहणं होतृराखिष॑यका एत प्रतिर इतिश ङ्कानयृर्षम् । 

उक्था इति शस पति समज पातःततरने जवति । 
स्वम् 

भसे भतिगोीये प्रह्मादत्ते चममास्पसा- 
ध्वपेवर उवयशषा यज सोमस्येति संपेष्पति। 

श्जप्रतिगरब्रहादानभेरेककलि पये (पिमकेन भरेव राक्पतिगरणोततरतवे प्रहा. 
दानस्य सिद्ध इदं वचनमेतच्छन्नामूतःदकारामव आश्वययननूप्रपिद् एक 1 
श्रहृव्यविनियुकव्वेऽप्यस्माक निट इति ज्ञ.पथितुम् । रत अइम । भन्पत्छषटम् । 

बपद्कारादु शषट्ङारौ नाराञ्चस्माननुपरङम्पयन्ति । 
` चमता्वधवो वयट्करमतुवषट्कारं चानु नारारंपपक्तकशचमपान्पकेम्वषन्ति | 

व्थारूपातो ग्रहनाराश्न्षानां मक्षः 
्रहश् नारावा्ताय अरहनाराशस्पापतेषां अहनःराशद्तानां मक्षो उयाकूयत्ो 

यथापरं चमतिने स्त्यन तेषां स्पास्पातो मनतभन्रः परेषा प्रमो ` होता प्क. 
अक्षयतात्यादिना तृनीय९ होभ्रक। अन्तत इत्यन्तेन पुत्रगेक्त इत्ययः | 

आप्यायनसादने च नाराक्नशसानाष् ॥ २२४ 

व्यास्याते इति रेपः । अपतगान्मलञापित्वाऽऽपपायल् प्मेत् त इत्याण्पाययन्ती. # ( 
त्यादिना पादक्षभुदेगावतान्साद्यतीत्यन्ेनपुेणे.कते इत्पैः । 

ओमासश्पैणीधृतत इति श्ुत्रपत्रेण वैव 
देवं कलशारस्तुतशस्ञवन्तं शृहवाति । 

सुदशच्छकषात्रर प्तादयतीपि विधानेदेव मक्षणप्रातिशस्काया वारितत्वादमतिते- 
नेतिविचनााः । स्तृतशसख्वन्तपितिवचनं ्रहम्रहणङाठे ज्ञानावदथकत्वा्म् । एत 
उ्तानामपे यजुर्पपरायश्ित्तं मुदः स्वारेति दक्तिण्नौ । 

„ तस सादुमित्वा स्तोत्रमुपाकरोति तयारूपातमर् । 
ततसतोत्ोपाकरणं उगारूपातमुपावरघवमिरीतरागि स्सोत्राणीत्योन् सूपरणोकतन 

मि्पः। = 



/ 4 

लभण्पर्न ` | मोपीभाथमहृतज्योतरा्यादयासमेतम् ॥ ८९९ 

अपहे स्तोत्र शचचपूाकरोति तश्चारपातम् । 
अपवृत्ते समति स्तोमे शचपूपकरःरि । तच्छ्ञोपाकरणम्रेणः होतारं पराङ् 

युं उपदिरयेडा देवहूः रति शखमुपाकरोतीर्नेन स्थारूपातमुक्तमितयर्ः । 
“ज 6: सं अतिनीय प्रहरादतते चपस।र्थपताध्व" 

व कवा यज सोमस्येति देष व्यारूपा" 
समटुमकस्यनं ग्रहनारा्स्तानां मः स्वेमकताः। 

शशं पतिगौयिवचनमित आग्म्प वो यः शाडमबन्ध्यमिर्हिकरङृत जाश्वग- 
भमु शेषः प एवाम्माकमिष्टः प्रकृ पय्तवेऽपि 1 काछाब्यवाना्ष- 
साऽपि दतोः । पोड३५ रषु क ।मगिषु ठु काटाधैव प्रयोजनम् । पतमप 
कतयनन्तरं अपतत इति शेषः । 

¢ नाऽऽप्यायनप्तादूने भवतः । - 
-र्वमक्षा एष मन्ति न त्वापपाथनमादने अपि भवत् इयः | == "८ ~ 

तरिभिस्कध्पदिग्ररः भचरतः । 
उक्ध्यविग्रह ईति पज्ञा कपमाणग्रहाां श्रयाणाम् । प्रचरतोऽघवुप्रति- 

अस्तत । £ । 
॥ उषयामष तोऽपि भिप्रा्रुणाभ्यां स्वेतयक््य- 

स्षारया उकथ्पपात्रेण ठृनीये भेत्रावरुणं गृह्वाति । 
मैश्ावरुणं 'मित्रावरुणद्रेवताकं अहमु दगरोकथ्यत्याछीगतश्य ` सोमस्य तृतीय 

अंशं गहति। ् 
एषते योनिरवि्रा्ररुणाभ्यां सत्पायतने सादृषति । 

भयतने सस्पनि । अन्पनसपष्टम् । ४ 
पनवेरसीति स्यां मत्यभिपृशचवि । 

स्याही, उक्ध्यम्याडी । मूरमाययुषयोगं हि द्रवयं तेषकारमहतीतिन्पायद्ायु- 
ये प्योकभ्यस्याटीगतस्य समस्य ेणकार्येदम् । तेनान्तिमम्हमरहणेऽ्र अहणा- 
मूविन म्युपयोगलामावात्त तेक्कारः । प्रत्यमिमशो नाम यस्ारन्वं गृहीतं त्वा 
मगः परलमिमरशः । एतरमपरिरथत सूतजकातेऽपि नवषं करिष्यति 1 , 

यत्रावरुणचमसमयुरयाबरेकादश चमरतानुञ्यति 1. . 
"एकादशेति पदस्यपतेऽन्पथा दरव । 
मतर विरोषमाह-- 

, परस्तादापीभचमसादर्छादाकचमसपूसयति स्तुतशसे भवतः 1 ̀ 
स्प्टम् | 



३०५ = 1 पावितो 1 [८गृरमे-- 
शचः अतिगं -अरमादतते - नपसस्थमसाध्वरयव 

५ : उक्षन प्रोमानागिति सपरेष्यति ॥ ररव (< 
सत्र श्त पक्तिीतिमेतावरुणशक्चा च, पूरव तु होतुशचखविषः इति विषयभेद 

दविर्यतुपरहे्वदिलरहतित गोश्च नानुरपद्कार। विद्यत हचनेनेतरु अषु वषद्- 
करानुषषद्कारयोः श्ारसिनातऋपि-कूदूकारातुवपद्कारौ ।+ ` , ;; 

हृस्वा देवेभ्यस्त्वा देवा यनं ¶ृणण्मयङ्गस्याऽ- 
युपर जुष्टमिति पेलाव्रचपसे गरहस पराहमवनयति ।; 

५ हुतिनिकचनं -सदपिः भल्हरशानन्तरं यद्र प्तम्बेन : तप्रातावनयनर्पुकनं तिवयकच्छे 
दमम् सेप्ातुमवनयतीलयेन त पातुशाजन भेनना्रुचते)स्वरपावनग्नै पर्दे 3; 

बदातः सद् आलभ्य ॥ » ड 
सदसो बाह्यतो वहिः सितः -'एन्छसोूमिं सृष्टः पंपातमवनयतीति पृवै- 

शान्वयः | { . ॥ 5 5 
यादि कापृयेत््वयुरासयान ` हयश्चतेतपयेयामि 

॥ बा्मणव्याख्यात्]न्यतरनयनानि. तेषां यकाम. 
यमलौ रलं य्ञयशपं तेन यज्ञश निमित्त5ऽतानं योनसतुक्िलत्िः 

तदाऽन्तराऽऽहवनीयं च .- हविधौनं च ,तिष्ठ्क्नयेत् १. यनमा तयच्छति 
तदार्तरा सदोहविने । यद्र सदस्यास्तदा पदि ।ध्यतवाञवनवदित्यताटशान्पव- 

जयनानि व्राह्मण, उक्तानि. तेषां. मध्ये येच्छा तथा काम्पमनुठेमित्यर्थ ॥ की 

सर्वषां पथमो ननाबरुणः सङ्कतसकृद्न्यति द्विः स्वे चमसे , ; 
तस्पाध्वुदमतिनस्य सङृद्ध्यति - नीयं मैजावरणः । 

भत्नविर्णस्य प्रतिभक्तिदृमद्धाचतत ५ भन्तः पमार्व। मस्त एरथगेव 

इतरेषां तु पभस्यामकतभानं प्रशा्तुरत्रषह नं तस्यं बषदकर्वतात् । ४५ 

ततः प्रतिपरस्थातोत्तरभ्यामुकथ्यविग्रहाभ्या 
~ -स्मुनशक्खवद्म्यां अचरलयेतेनैव : कर्पेभ । 
` “ देव कल्ेनेलनेनव स्तुतशखवच्वे मिद्ध सतुतशखवट्भ्यामिरिभचनमिेनेऽपि 
शाकं प्तिगीययेतत्सूवरता पितत प्यम् । सतुतेशलवयामितयुमेयकवतन ` त 
कंडयकतवामेव। अन्यतस्टम् । ` =, ः ध 
क विरेषमाह-- 4 

इन्द्राय त्रेत द्वितीये; बरहणताद्नौ. संन : 
मति एनदेविरप्ीति स्थां प्रयभिषगाति ५... ; ,< 

गृहमेनेति, अहः । उपयमगृहातोऽपरनदाय् तेति प्रहणे मचः | परा्तेऽ. = ५ 

^~ 
अ 

भ 



[<अश्पट्डः] गोपीनाथमद्टकृतस्योरप्नाव्याख्यासमेतेम् । ९०१ 

नेनेति सरादनः । एष ते येोनिरिन्राय -सेति प्रा्ुनः । एतौ संनमति । जनगोषूहः 
\ कर्य इलः । 

ब्राह्मणाच्छरसिचमतसगुखूयाश्यमतानुनयन्ने- 
स्मै चम्तगणाय राजानमतिरेचयति । 

जच्छावाकपतबन्वितुतशखपयुक्तवमतपमूहाय यावानुषयुज्यते पतोमत्तरेवाति- 
रेषयति न न्यूनं नातिरिक्तमतिरेचयति । पपैयाऽतिरको यथा न भरति तथा प्रयलेन 
पतितन्यमतिरेके प्रायश्चित्तस्य श्रवणात् । 

आाह्मणाच्छरसिचमपे ्रहसपातमव- 
नयाति न मतिप्रस्थाता भक्षयति । 

तस्य चमति सेपतिऽवनीतेऽपि होमामिषवाम्यां मक्ष इति प्रात्य भलस्यायं 
निरेषः । बराहमणाच्छंपतिनः समारुयाभ्ष्तन्नेशेव प्रतिभकषितुरभावात् । नोपहवो 
यदुपहूतः श्यादषयत्ेव वरुयारिति वदेदच्छावाकचमते तथ ददीनात् | 

- इन्द्रभिभ्यां तेति तृतीये ग्रहणसादनौ सेनमति । 
तृतीय उक्थ्गिप्रे । 

न स्थालीं मरत्यभिषृशति । 
स्याः स्थास्पा रिक्ततात् । 

अच्छावाकचमसपुल्या ्थमसानुन्नय स^ राजानपुष्रय 
माऽतिरीरिचो व् शभिः करुशौ मृष्ट सयुभ्नेति समेष्यति । 

पूतभृतो विछ उरीचीनदशं पवि वितत्य तसिन्दरोणकर्शस्यं राजानं स 
, पूतमलयवनीय दशाभिः कट्शौ पूतपूदरोणक्ढलौ दशपत्तरिण शुष्को कृत्वा न्युञन 

न्यश्ौ कुर इति रषाः । उततऽ प्रेय एकवचनात् । सवै रानानमुत्येचेता. 
करव तदधे माऽतिरीरिच इतिवचनमत्रातीव कठिनमतिविषृतं प्रायश्ित्तमप्ीत्यतः 

| पवधानताऽजाऽऽवदयकौतित्तापनार्थम् | 

मेषा सष्टयति-- 
अच्छावाक चमपपूष्टयाश्थमसाु्यति 
सर्वैर राजानए्पति नातिरेचयति । 

\ 

सष्टोऽपः। 

दशाभिः कश पृष्व न्युम्नति । 
दशाभिः पविवद्शामिः कटश पूतमृद्रोणकशौ मृदा दुष्क कृता 

न्पम्बिलौ करोति । 
५११ 



९०२ सत्याषाढविरचितें श्रौतसू॑- [८अषमपरनेऽषटमः ष्टः] 

अद्छावाकचपसे ग्रहसंपादमवनयति न मतिमरस्थाता भक्षयति । 
मतन्यास्यान परत्र । 

अग्निः प्रातःसवने पात्वस्मानिति सरस्थिते जुहोति । 
सवनाहुतिमित्य पनतम्नः | वनस्यापयुक्तयमाहुतिरिति पंस्ाुक्त्मेतदाहुत- 

शयति । तेन सोभातिरेके प्ति ततपरायश्चि्तनते जुहोति । प्रायनित्तान्यमि अनि नर् 
इत्यादीनि सोमक्न्दनप्रायञचित्तानि च प्ाकप्तवनाहुगेः कार्याणि | 

शासतः भसुवेति सपरेष्यति । 

भुव पदोबदिनिःपरणा् पर्मभाऽनुहं देहीत्य; 1 

सरवतेलयाह परशास्ता । 

प पतियहिति तच्छभयेमैव प्रशाततृपरामे तिद्धेऽसयोरदक्ायाचनाधैकपेे 
प्रशास्तृमहणे विना रुवेलेतावदु च्यमानिऽपि प्रशा्तारं जानीया्प्ेप्यमिति पक्षा. 

न्तरं गमयति । अत्राऽऽपल्त्बः--येन प्परीनि तेन निःरव्तीति । ते येन पषा 

पं पदता ऋषिनतरमव गच्छन्ती । 

संपिषटते भातःसवनं प्रातःसवनम् ॥ २४ ॥ | 

इति दिरण्यकेशिपतरेऽटमम्रशनेऽ्टमः पटलः । 

शत्योकोपाहभीमदग्िष्ठोपयाजिसादल्नामियुक्तवाजपेययानि स्तो पृलया- 
निद्विसाहखाभ्नियुक्तपौण्डरीकयाजिगगेशदीक्षिततनूनगोपीनाथः “1 

दीकषिततिरचितायां श्रीमद्धगवत्सत्याषाढदिरण्यकेशिमू ५ 
शरम्बुधिगतनिगृढार्थरत्नालाभकृतविद्रलनसंवाप- ` | 

शामिकरायां ज्योस्स्नाखूयायां एत्तवष्मप्- 
शस्या; परः ॥ ८ ॥ 

स्पष्टम् । द्विरुक्तिः प्र्ष्मा्िद्योतनारया । | 

संपएणोऽयष्टमः प्र्रः। 4 
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